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 مسیل وپ ون« ناب ز لا ز نویلیم ۷۰ زا شیب نا ربا یامنیس هلاس ره

 . دهدیم از یناتس رهش رادامنیس

 هباع رسیدولا بس هک نا ریا یامنس ساب یاه هثبر یسرر رد

 وتخادرب ینوگانوگ لئاسپ یتساب ددرگبم عفانم نتفر نبب زاو اه
 راک اتددرگیم بیس دوجوم یاه یتحارانو اهن ریگ رد هنوگج تفایرد

 .دنک یط ار دوخ دوکر هرود نا ربا رد یزاسلیف

 رارف یرتلزان حطس رد یناربا ملف هبهت جراخم هکننامز رد

 یلماک هچوت مدع دیدرگیم وریور لماک عفانم اب یملیف رهو تشاد
 جراخمینا ربا ملیف هک ككنیا هک تشاد دوجو لئام زا یلیخ تسن
 هتسویپ هتشذگ یاهلاس رد . دیامنیم هولج تسا هدش ربا رب ود شدلوت

 لو هک دشمع بس یناتسرهش نارادامنیس نابم رد تباقر هللسم
 زااما .دروآ تسدیار شیعنا و وح وهدوب لداعتع هدننک هیهت یتفابرد

 اهناتس رهشیاهامیس نایمرد یاهزات هلئسم جیردت لبف لاسنیدنچ

 اعنیس نابحاص ينعب .دوب لماک مسیلوپوئوم كب داجیا نآ و دمآ دیدپ
 نیبعتو دادرارف داتعنا قح رتشب دمآ رد دیلوتی ارب اهناتسرهش یاه
 اهناتسرهشزا یضعب ردو دندومن راذگاو نیعم ضخش كي ار همان رب
 !ر اهامنیس ریاس تشاد یرتشی هیامرس هک اهامنیس نابحاص زا یکی

 نایحاص لماک روطب دنناوتب هلر نیاژاهک دومن یرادبرخ اب هراجا

 .دیامنیدعت اهنآ هبو هاد رارق هنگنم ردار یجراخ و یناربا ملیف

 نیا روثک گر زب ناتسرهش ۱۰ زا شی رد رضاح لاح رد
 رابتخا رد رهش نآ یاهامنیس هکتآ تلع و دراد جاور هناملاظ متسس

 دمآر دو دسریمنناشتسدب نازاس ملیف یعقاو قوثح دشابم رفن كي
 یعقاوشزرا دصرد ۳۰ ات ۴۰ دیاش ینا ريا یاهملف شامن زا هلصاح

 . دشابن نآ
 للد فرح اهنتو دوش یرتشی هجوتالئس نناب هکنآ یارب

 .دوش هجوت ریز رامآ هب هک تسا رتهب دشابن هتشون

 ینار با ملیف كب شورف طسوتم دح لمآ ناتبرهش رد -۱
 یامنس قحو یرادرهش ضراوعب هجوتاب هک تسا لابر رازه تسیود
 رد هکد شاب ملبف بحاص مهس یتسیاب لایر رازه داتشه هدنهد شامن

 رفن كب رایتخا رد ناتسرهش نیا یاهامنسهکنآ تلعع رضاح لاح
 لار رازهیسزا شی یناربا ملبف كب یارب یتخادرب یاهب تسا

 ینارباملیف ۲۰ ناتسرهش نیارد لاس یطرد طسوتم روطب رگا .تسز
 رد مسیلویونم داجنا زا هلصاح نایز دیآ رد شیابشب راب نیلوا یارب

 .تسلا لایر نویلبع هب لاس رد نا ربا یامنیس یارب ناتسرهش نبا
 .تساصخش كب رایتخا رد شیاهامنبس لیدرا .ناسرهن ۲

 شیب شیامن راب نیتبخن رد یناربا ملیف كي شیامن یارب صخخ نیا
 نبا رد ملیف شورف طسوم ,دنک من تخادرپ لایر راز هیس زا
 تسیودصکتعلم نیازاهک تسا لابر رازه دصیس ملیفره ناتسرهث
 ملیفره مسلوپونم داجبا تلعب هک تسا ملیف بحاص مهس لایر رازه
 رد ملیف ٩۰ لاس یط رد رگا.دنیبیم نابز هدننک هیهت لایر رازه دون
 نویلیمجنپ ناریا یامنیس لصاح نایز دیآرد شیامنب ناتسرهش نبا
 . تسا لایر را زه دصراهج و

 . تسا رفن كيب قعتم هک دراد دوجو امنیس ود جرک رد ۳
 را زه دصناپ ملیفره تاتسرهش نیا رد یناربا ملیف شورف طبوتمدح
 رازه یس زا شی ملیفره یارب امنیس بحاص هکبلاح رد تسا لابر
 ملیفره رد ملیف بحاص مهس هکیلاح رد . دزادربیمن طسوتم روطب لایر
 داتفهو دصکی ملیف ره یارب نایز طسوتم .تسا لایر رازه تسیود
 ابتیس نیا رد لاب رد طسوتم رولعب هک میلیف ۱۰ رد هک لایر رازه
 (لایر رازه تسودو نویلیم هد) لداعم یمقر دیآيم رد شيامشب
 ۱ . ددرگیم

 طسوتم دح .تسا صخش كي رایتخا رد جدننس یاهامنیس - (
 لایرراز ه۲۵۰ناتس رهشنیار دشیاملراب نیتسخن رد ینا ربا میلیف شورف
 کنی تلعب .ددرگبم لابر رازه دصکی ملیف بحاص مهس هک تسا
 یاههدرادن دوجو یتباقرو دشابیء رفن كي رایتخا رد اهامنیس تب ریدم
 نایز طسوتم دح .تسین لابر رازه یس زا شیب ناتسرهش نیا رد ملیف

 تسیود و توفبلس راهچ لاسردو لایر رازه داتفه ملیف ره یار

 : لاتر زاوه
 هک تسا رادروخ ر یاوخ تیعفوم زا رهشوب ناتسرهش - ج

 دحاو تب ربدمتلعب .تسا لای ررا رز هدصس رد ملیفكاب ,شورف دعسونم

 هک تسا هدیسر لایر رازه تسب هب ملبف یاهب . رهث نبا یاهابنیس
 ناز .دوشیم تفابرد رتمک لایر رازه دصکن ملف ره تتیقح رد

 .لاس رد لابر نویلبم شخ هلصاح

 لایر رازه تسیود میلبف شورف طسوتم دح نادهاز رد - ٩
 رازه هد زا شیب ملیف ره یارب اهامنیس ندوب لوپونوم تلعب هک تسا
 لابررازه داتشه ملیف بحاص مهس هکیلاح رد .دوشمن تخادرپ لابر
 و تویلیم راهچ لاس رد لایر رازه داتفه ملیف ره رد نابز .تسا

 . لایر رازه تسیود
ف اهمیسب مدرم دح زا شیب هقالع تلعب نامرک رد -۷

 شور

 لار رازه دعخش طسوتم روطب هک تسا یرتالاب حلعس رد اهبلیف

 ثب رایتخا رد یناربا یاهبلیف هدنهد شپاعن یامنیس راهچ .ددرگیم
 رد . دزادرپمنلابر راز هداتشه زا شد ملف ره شنامنتبابهکت سا رفت

 لاسرد. ددرگیم هجاوم نابز اب لابر رازه دصراهچ ملیفره تتبتح

 ۰ لایر نویلیم راهچو تسب
 یاربهکیلاح رد تسا رفن كي رایتخا رد شیاهامنیس یهاش - ۸

 شورفاعسوتم هکیلاح رد دزادرپسن لابر رازه لهچ زا شی ملیف ره
 را زهداتشه ملیف رهرد نابز .تسا لایر رازه دعیس ناتسرهش نآ رد

 ,لایر رازه دصتشهو نویلیم راهچ لاس رد لایر
 شورف لابر رازه دصناپ دودح ملیفره هکنآاب یراس رد - ۵

 لایر رازه داتشه زا شیب تسا رفن كي هک اهامنیس بحاص دنکس

 تفه لاس ردو لابر رازه تسیودصکت ملیف ره رد نابز .دزادرپمن
 1 « لایر رازه تسیودو نولم

 یط رد یناربا ملیف هدننک هیهت هک دوشیع هدهاشم بیت رتنیدب

 داتفه دودح قوف یاهناتسرهش یاهامنیس ندوب لویوتم رطاخب لاس

 . دنیبیم نابز لایر نوبلسم
 اباهملبیف شورف دروم رد تسا هدهآ الاب رد هچنآ - حضوت)

 قوفیاهرهش ربارب تیعمج رظن زا هک تسا عونمه یاهنآتسرهشب هچوت
 شورف قبقد مقر الاب یاهناتسره یاهامنیب نابحاص نوچ دشابیم
 . ,(دنهدیمن عالطا ار دوخ

 تسا راسب طسوتم روطب ناربا رد اهناتبرهش عون نیا لاثبا
 .دش هدروآ لیلد نآ خشم درو ۵ رد اهنت هک

 رد ييزوت متسیس فعض تلعب هک دوشیم هدهاشع پیت رتنیدب
 هنوگچملیف نابحاص مربع یاهزابت مه دباشو مزال یلاناوت مدعو نا ربا
 .دوربع نابم زا یناربا هدننک هیهت ملسم قح

 درادنوجو زبآ یرگید یاهامنیس اهامنیس هنوگ نیا رانک رد اما
 عوسن نبا .دراد رارق یرتکچوک یاهناتسرهث رد هک ناربا رد
 .تسا دودحم رگائاعت و امنیس كي یاراد اهناتسرهش

 -شیامنلاغد ثمیق لماش هک امنیس یمومع جراخم هک اجنآ زا
 یقرفگر زب یاهناتسرهش یاهامنیساب تسا دنمراک ورگ راک و نایا راب
 زا رق یعلیف یاههمارب هتبضم ردزیناهامنیس هنوگن با نابحاص دنکمن
 الوصایبک نت دوبنا رگ تلعب یجراخ یاهملیف نابحاص اربز دناهتفرگ
 تلعب زی یناریا ناگدننک هیهتو دنهدن اهامنیس عوننآهب یبلیف
 ناشل دادرارق دنهب یتبغر ملیف تمیق ندوب مک و لاسرآ هنیزه ینارگ
 رطخ رد زین اهرهش هلوگنیا یاهامنیس كنبا تلع نیمهب و دنهدیمت
 ۰ دنراد را رق لیطعت

 یفایزلایرنویلیم داتفه لاس یتسیاب هنوگچ یتسار .درک دیاب هچ
 نمجنا رصتم ایآ .درک ناربج دنیببم هار نیازا نآربا یامنیس هک
 را سا تم ایآ .تساناربا ملیف ناگدننک هیهت
 ك را هیهت رصقم ابآ .تسا لوئس هناخترازو رصتع ابآ .تسا
 15 7 نو رح مهزاب هرابنیارد ...1 تسا
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 نایتسلاک - ب : زابتما میدن راد ۱

 ( مراهچ و تسی لا ۱8۱ لساص ب (دندج هرود) ۱۸۵ هرامخ 1

 لای ۵ ۲

 ۱۰نامتراپآ - ۴ هرابش - تاوزور یادتبا- تلود هزاورد هارراهچ : یناشن ۳
 ۱۹۹۷۲ یتپ قودنح ۸۳۹۹۱ نفلت 1

 ۳۹۳۳۱۴نفلت-- ناربا رهم یزاسروارگ ؛زایگنر ریواصت و یگنر ۰ ییک ملیف 1 بفصنم روپهاش
 ح ۳۹۵۵۰ ت ٩۰ نفلت - كيفارگزامباچ : زا نم و یگنر ریواصت پاچ 1 ۰

 .هیمع یصصح#

 رد ید ر ونامن [تابد

 هکنبا و یدروتاعیاكيب اضر هراب هد میراد یربخ

 ایلاتبا روثک رد هک یراورووم تاقباس زا یکیرد یو

 هک یدرونامبا ثایب ۱ .دنکیم تک رثش . دش دهاوخ را رگ رب »ٍُ

 نیا یدایز هقالعی راوس روت وع هب
 «د ویهد رک ایلاتباهکی هاو رنسردشیپ قننچ «د راد هیمز

 سا روشکتآ یرلوس روتوم تاقباسم زا یکی رد تک رش یاب
 رد ا؟ هدخ توعد كاب زا ار نونکا و دو هدرک یسیوا

 یراچ لاس هامرهف رد هک یراوس روتوم تاقباسم زا یرسکپ

 مه زا كایب . دنک تکرش . دش دهاوخ رارگ رب ایلانیا رد

 4۳ هد سن میلخت یروط ار شایلاهتبس یاهداد رارق نونکا

 وت وم تاقیاس رد تک رش و ایلاتیا 4 رفس تسرف هام رهه رد

 . دنا اتاد ار یراون

 حد تاعیاش

 زی یساخ رحبت و دراد

 ر كند تعاسج و دمآ ناسا ۰

 هسج و تفرگ لوح هچ هچ و هبهب یلک و درک ریکلفاغ

 سبرغ سجع تعامج ۲ تخب را دوخ دانگ فیک هب * یلایلوپ

 مسلاح لما , هلپ , تسا زاغ دامبا رب هباسه رم . مته

 مقر اب یلاییز نیا زا هکبناهنآ لاحبشوخ» .تسابیز .یلیخ
 اما مسی لیخب هک اع ؟ هال رپ پیصل .دنلا ونیم دابز یاه رس و

 ۱ر ررپاک حا رترضح هک میداتفا نامرت آداب

 شکم نا رتهیب و .دنمرنه .داگ ر انس هتدهتسه و

 هک دندرک یشکشخ ور نانچنآ و دندروآ شروب شوس

 تسسمرف تشاد تماقا اجنبا رد 4 یرخآ زورا فرط

 رد نانچنآ ۱ دیاب نیلاپ شلته یوت .باوحتخا ۸ . درگن
 هک دتساذگ مامت كس دنه یامنیس ردیرح نیا زا یلا ریذپ

 تفر تسارکب و تنگ رب هرابود ناتسودنه هب هیف رن شن رضح

 هبس ناوسن یک ات ۰ دیک زا رد با وختخت یو و لته «

 مسیدرک فراعت یتسد ود همالخ . .دنیوکب الا رپپ الاچ
 ۲ شیوا رد هرفس هرفس ! اهرفب ناخ روپاک حار

 دمایلكاچ مد الام یتنجیو رگا . میراد یقالت .دصف ایوگ الاح

 روسپاسک حار یلاجم و تنم ياهبفايع زا يفا# هبات

 لا ۰ هیکرت زا رتفرطعنآ مدق ود + مییناتسب و زا لح داد
 نیمهزا و دبايب هرابوخ تسا رارق هرولع و زا یلک اب نیا

 یوس زا شایکناب باسح هب 4 تسا تفداپ لوپ ۰ الاح

 تسبوسسح , دوشیم رترا و یباريا مدرالیم نا راهتسود
 پچ تس هتخایلد تا رضح نیا بلق هکسیا یاجب رو رها

 ارچ میلادیمن اعفاوا تسا نانکچهچ رتفد یو دشاب ناشاپس
 و نیاسلما ا دنهدیم مه تسدب تسد لماوع مات وهکی
 تاضایلافا رنه تباپ هد و دننک لک اجنبار د نارگید
 ! دننک هرفرق فارگ یاهلوپ

«۰۲ 

 .دنکسمدیدهتار نا ربا یاهنیس یدچ لکت هب یلبت 8
 زورونیاهزور رد رگا و دوریع سرود یولج یملیف رم
 اهشورف نیاز ا رگبد » .اتتاد هدنک راودیما یخورف اهلیق
 دوریم اجک 4 اهتیس يا . تسیل یربخ مه

 تسا هدون هدننک را ودیما ينچ راظن زا اس عمو رگا
 هب اهتدم زا یپ نادنمرنه همیب و نکسم نیسات : اتم و
 تسا یزاسلیف هک بلطم لسا ضوع رد ؛ هدانفا نایرج
 دندمآ ار فرط ! هک میدانفا لثم نیا داپ . هدش شوما رفآ
 ! دنرک روک مه ار شعشچ دندز . دننک تسرد ار شیوربا

 نا رباهب +

 مدرک دراواهر
۳ 

ِ 

 یابنس فورع:ناگ راسزایکب تساعباش

 ایر نولیم ود غلبم

 هیهت اب و هدش دوخناباتشآ

 .دنب امن

0 ۱ 0 

  یزاوسروت وم تاقداسم

 رنه و ثانهرف ترازو

 لابر تولیم كيلابرنویلیم ود تخابرب هوالته
 وناتود نامادب تس ناگشیپرنهدوخ هکتسا هدش ببس فورع-نارگیزاب یراکیب تساعیاش #

 یاهزات ملیف نتخاس طابیلوپ

 هتمارپ ددم رد نانادرگراک نمجنا تس اک

 ؟ادتسس تاللکشم یسرریب دوخ رظن بحاص یاضع
 اونک تالکشم مفر راتساوخیلصفممات یط

 رد لاسخ یاهونبزاک

۰ 

 زایکی رد ناریا

 یاه بش رد هک هدش بس هدروآ داب لوب ینیربت هتبلا هک تساهدش هدنربلا
 , داهدب تسدزا جرف رگید

 هولج راکیپ یمومع رانا رد هک دنهدیار

 ث زاسگنه ۲ شمار
 هدف لاح نیع رد و ناو هدناوخ شار 7

 لاحب یو . تسوپپ نازاگنهآ هگرجب زین
 اهنآ یوررب یرعش زونه هک تسا هتخام
 باغتا زا یپ دراد میمصت شمار . تسا

 "دایتخانارخا یا ربا تب اهخ
 دهد رارق فلتخم

2 

 یاهگهآ نوجمه ماتخا- نم هک یناهگهآ
 ۰ اتهآ زا دیلقت ۰ یلعف راکرپ نازاگنهآ زا

 نیا یور نم ! تسین كلاذ و هریغ و یکزت
 راینخا رد ار اهگنهآ نیات -ا نکمم و مراد
 ۱ ارگب « اهنآ یارجلاب ات , مهد رارق راک هزات

 1 دادن هی مدرم هجوت دروم

 یاهگنهآ شمار دوخ ارچ لاح

 ۱ تسینهکت سین موس هدنک یمن



 رب یمطظاک هلاز

 یاهوش هیهت راک

 ینوب رب ولت
 دنکیم تراظن

 اهرورما هک یاهزا یاهریح هتسج ر

 مته یکن
 اک رب یمقناک هلاژ تراظفل هتس
 دسریم شوگب نویریولت رد

۳ 

 موضع رارق را . دشابیم ینزب ریولتیاهوت
 هورگ رظن ریز یتویریولت یاهوخ یب نیاز
 سا ردصرد هک دن .دهاوخ هیچ یصختم

 و دروخیم منچب یمطاک ناز مان . هورگ

 یمطتاک _هلاز تراظن تحن هک یناسکهلج زا

 تابيم راتفا برق رتوربیه یکن

 دس ریه ,شوگبهک ریوطتبا ام

 یریریب رین ینویزیوفت ظلرزب یوخ تاب هیهن

 یمطتاک 4 وت نیا تسا را رف و تساهست

 تاب جا هدتکي ع ترالع یر یون یاهوخ هیهت راکر ب

 ۲: مدنخیم مردیروگ هب عج
 متناد مک ؟ر

 !نایچ روز

 ۴ ک 8

 فتیبيم

 اهنآ ها وخب اب ۱# اد هللاو

 ! رکشت

 دنکی م نایجرو

 ق ء روت وح هیدتفاد تریوترچهکاهآو-

 ] شوختسد
 اتم پیر .ییک

 ۱ هوشیمهتاوخ

 !تسا قشع ار

 ۱ راظتنا <
 مدنا وخ

 ناک ۹ دیدوب هتشون

 هزاورد ورد ین یتیمون لابج

 نان اینم 8

 8 دیرب ؛ر شلاحیک

 ۲ وزرا #

 هتکتسا هتنک یلاح مس ا# 8

 ۶ یوم ووج ج
 هگند لا همون نیا, توچادخ

 !؟ دایم یک

 فیزعت #
 بداسم رد ییازنم گرام 8

 «نارنا یامنیس ناد رگ راک
 دش زاد رهش

 یمیدق نادرک راک .زوریف یبئر یدهم زا

 لفاحمر د یرسخ دوب یئدم ناريا یالیس

 میدن علطم هکنآ ات دیسریمن شوکب یرنح

 تسا هدش اهناتسرهش زا یکی رادرهش یو
 یاملاس نیتخت زا زوریف ییئر

 لامتشا یزاسلیق راک هب + ناريا یامتیس

 :ینادرگ زاکر هوالعدنجكي یتح وتساهتشاد

 دزکيم مه یزاب اهنلیف رد
 دو یامنیس راک زا زوریف سیئر ریخا

 یورب واز | هک یملیف نیرخآ و دون .هساک

 دوب «لگیاضزاقآ» ملیف ۰ دمآ نارکا
 زورریف سیلر میتفگ هکیروطنامهلاح رهب

 و«هدینک طخارشایئامنیسیاهتیل اس هم رود

 تا هدش رادرهخ

 یاهاس رن

 نگیو شردپ هراب رد هک یتاعیاش هراب رد نیلبآ

 رد کک ررب هزاداک تب نگن و
 دنک یم رد اد دو ویلاه

 نرخ شیپ ننه ر#

 اکیرمآر دار شموت ریسه یو هکنیا و نکیو
 لر ی را دو مر نخ
 4 دخورف , اکپرعآ رداز شاءراباک ,یتحو
 تسا

 اب رام یار ربع تیف اپ
 اکیرعآ رفس زا یگز اپ هک نکیو رنخد نیلیآ
 رد نیلبآ . تسا هتلگ زاب شردپ رادید و

 اهقابز رسرب شردپ هراب رد هک ینامیاشراپ
 تگ نینج ۰ تسا همانا

 نم ردپ داینعا هراب رد هک یتاعباخ -

 تسرد هچوچیهب هدرک ادبی ساکعلا رامق هب
 ار شود رسمه مردپ هکنپا هرابرد و تسیل
 راکنیا زونه هک میوگن دباب ؛ تساء داد قالع

 هدخ هتخیر قالع نیا تامدقع یلو « هدرکن ار

 . دریگیم تروص رگید یدنچ ات و تسا

 س- 6 هحفص ۲)

 اکیرمآ رت ار شاراباک مردپ هکنیا اماو
 درتم رس یلب یلاد محو رد و هنخورف

 سسان رکشب اهتدم مردپ , تسا صحع ورد

 درب دووسلاع رد زهجم و كررب هراباک ككي
 ه* طبوب رم یاهراک نیرخآ رضاحل اح رد و
 هامکب ۷ و دوتیم ماچنا هراباک نیا حاتفا

 میصا نگیو . دن .دهاوخ حاتقفا زیث رگند
 یا رجا یا رن ربث یلا ربا ناگدنلاوخ زا دراد
 و دروآ لمعب توعد هراباک نیا رد هماترب
 دوح راوچ رد هک ینارتا هدنناوخ نیلوا

 ها وخ !رجا همان رب هراباگن ۸ رد نگیو

 . دشابیم نیلکاژ مرهاوخ , دون
 !رنکیورتخدنیلب آیاهفرحنیع ام لاح رهب

 یاهربخ هچناچ و میدومنیکعتع اجنیا رد
 پاچ ؛ مپدووآ تسدپ هروم نا رد یرتءزات

 . نوست میهارخ

 امتیس هراتس - 9۸ هرابش



 یاصاف اصر ۰. شو رفب و زا :

 «زا ریش نم رهش» لاب رس داررهش
 ] دنکید جاودزا

 كب رد ات هدش توعد « یرش » یئاضر نیهش زا

 فلتخم یاهسابل لدم تا ونعب دم هرا ونشج
 دراذگب شیامنب ار
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 دنکی م حاودزا !ر شایراب هک (یرغ۱ یلافر سهت

 نییهش را هک .دینادب ۱ ریتنم رهت * لای رس رد«دا ز رهث» شقس

 یاهاب لنا وتعب دی هراوشج فلیرد بسلیف ثاب رد یزاب یگ اش و زادناب

 یو زوه یلو , دیوجتک رت روجاوروج توتح لصف * 4# موو ار یاس

 هتشادن مالعا درونارد ار شیوخ تضفاوم _ینوپ ریولت لاپرس ,مدامص و تسامدیناسر ماعناب
 تسا .. :دراد تک رش زبل «هداوناع .كاپ زا همه

 تسلدب ربخ نيا لایئبب

 اند توند یلاسر

 ... « هدکشهو ژپ همان » هراب رد

 یاهبرقن یگژانب ایم هراس یمیدف و پوخ راکمه و تسود يمرکا دین 8
 ما هدکشهوژپ همان« هک تسا هداد راشتنا دا ربایاه-نو یطاسرا مواعهدکتهو و یا رد

 یمرکا ,دوبفلتخم لئاسم نوما ریپیهماجبلاطع . لساش هبزغن نیا هرامش ستسخن ۰ نراد
 هک تبا هدرک همجرت ار افیرفا یابی ناوضت تحن ییلطم هبرت یا رد زین دوخ
 نبا راشتنا رد ار يمرکا تیففوم لاحرهب. .دشابیم افیرفآ یامتیسرب یلک یسررب لب
 . مینکیم وررآ شا یعامتجا یاهتیلاعف ربا زن و هپرتن

 امنیس هرانس - ۱۸۵ هرامش ۶ هحفص

 دارا یامنیس : دیوکبم هنگنز ی لگ

 ۳ راتگب شزایتخا رد یو

 شخپ یراذکاو رابتعاب ار ملیف ن
 ۱۶ یوکهد يامتیس هب زاص امار وناپ تک رشهپ

 تنامدرک راذگاو ناجیع

 رمهب تپاکش نمنرطنرادیدپ ربت

 یمارکلت یع ن رامرآ هیلغ مرچ مالعا وحالصب.

 لب قادرومبا رد ۷ تسا هنساوح یو

 ۶ رد نامرآ . دروآ لمع

 9 لاوسب لابر رارزه تبود ت
 ۱ نیک ت حاد درپ یو هپ دیاب ینوناق قیرط

 تسا نینچ مارگلت نتم

 نامرآ یاقآ

 ارم اش هبنا رابملیفدرومرد ارارک

 هدوز هب دیدومنیم راهظا هشیمه . مدوس
 و و" تسا ندشدازآ لاح رد روم ملیف

 رد هک نیاب هجوت نودب . دیدرگدازآ مه
 زا هجو لایر رازه هاجنپ قلبم ۳۵۳۳ لاس
 تک رشهب ار روبزم ملیف ؛ دباهتف رگ بناجبا

 رحم اش یرادربهالک ,.دباهتخورف امار اب مينک یم

 تساوخداد تاماقم مامتهب صوصخ نیا رد و رانا له بحاح رطن رادیدب ریکآ

 ام هب هلیسونیدب رخآ راب یارب و ماهدرب

 .رهغرد روب زه ملیف هجناچ مرادیع مالعا

 تراذگب شیامن هب یرگید یامنیم ناجیهال

 قلرط زا تراسخ لایر رازه تسیود غلبع
 . دومن مهاوخ هیلاطم ین وناخ

 شیپلاس دنچ (نیهم) شرتخد هک ناجیها

 سالکمهو تسود ؛ یلاجنچ یا
 وضاچ تابرص اب ار سالابفا ارهز دوخ

 تشررد یلاجنج هاگداد كب رد و دوب هنثک

 تب تاسرآ» هیلع : دخ موکحیلاد ییحهب

 وا رجام ثاب رد

 رظترادبدپ ربکا - ناجیهال درک مرج مالعا یسراف یاهیلیف هتیبرنه

 ب4 ۴ و رظنرادیدب ربگا نین فالتخا ! رها

 ۱ هم یا ضرع رد میتمناوتن نوج «نا راب» ملیف شاهلدادرا رق رسرب « نامر 1۳

 رحساکمنا اتل « مينک ادیپسامت نام تسا ناجیها

 هرامش نیارد مرچ مالعا ساءراب ۳
 رخ نامرااب یاهتزا یی و دشنرسیم وپ یفلیم تخا ناحیع

 هه هتشاذگ رارق یو تخادرپ شیب «9وش میهاوخ سکعنم هدنبآ ان ۱

 عداد جایتحا ناوح یاه هرهچهب
 هسک تسایلاسود یکی هنگنز یلگ

 + تدع نیارد و تسا هدرک زاغآ !اراهنیم

 وسغ ۰ : تیصخلاب یاقآود » یاهلیف

 شاسنب وا زا «دلاچ هبس» و «یلابنو

 تسا هدمآ رد

 زا رفرب» ملیف ردیزابرکز انبیلگ ام

 مرگ رس و تیاهدیناسر نایاپ ار «اهنامسا

 .دشابیم ناورغ ریمآ هزات ملیف رد یزاب

 اب یهاتوک یوکر تنک یط یلک

 تشاد راهظا ۰ امنیس «راتس راکنربخ

 وداوج یاههرهچ هب ناربا یاهنیس »
 یتسیاسب ۳ رخ تسا حاتحم ؛ + هساخو

 ینوگر گدو لوحت , هزات یاهیژرلا كمکب

 با هروآ دوجو

 یلامنیس یاهراک هب ۰ رپخا یاهلاس رد
 هک تسا هلئسم نیا رگنابامل « دناهدرکو ر

 «.دناهف ریذپ اراهناوج مدرم

0 

 ۰ تسانتتسا كب هاهنامسآ زا رف ری»

 3 یلامتیس لکشم شلت كي روبزم ملیف
 ۳ یتعرفعقاو رد ملیف نيا و ماهدرک  رد:ومخ تیلامف ءهرابرد هگنز یلگ

 .ههاوخلد شقن كي هلارایارب ؛ تفگ نینچ ؛ منم
 ماهدرک یزاب هک یلاهملیف ناپم رث»



 رابکت یا هتفه هجاد ناز رف ارج

 ! دو ریم هب دا وح رد یرتخد ن دن دد
9 

 هلئس یفرط زا .تسا هدش یرتسب لرنم رد یا ریراکی یاهتنه وجلد نازرف

 نایاسخآ زایکب هلیسوب رتخد نیا یرامیب  فثاک و دوریم هبداوج هب یرتخد ندید
 یاهتفه نازرف و هدیسر وا شوگب نازرف ودراد یبلف یتحارا رتخد نیا هک دمآ لمعب
 نلا رادید و تداعع یارب رابکب  نانچ:هزره یاهفلع» ملیف یاثامت ماگنهب

 هدیدرسگ تحاران ملیف نیاردنا ژرف هرم زا
 نامزنآ زا وهتشاذگ تماخوهب ور شلاح هک تسا

 مس شخد

 دوربم هیداوج ردش !یگدنز لحم هب

 رد امنیس داجیا یارب رنهو گنه رف ترازو طسوت

 هوشیم تخاد رب ماو امنیس دقاف یاه ۵ رهشو اه رهش

 گنهرف هعوت روظسب رنه و گنهرف ترا زوشامن و تراظتن لک هرادا 0

 یتکلسیاهتفرشیب و اهدادیور و یرنهراثآ هنارا و روثک رسارس رد یلامنیس
 امنس دقاف هکناهک رهخ و اهرهش ردتمیقنا زرا یامنیس یاهنلاس ثادحا هب
 .دریگیمماجنا ریزاطنا رش اب ماو تخادرپ تروعب كمك نیا . دنکیم كمك دنته

 دجح واتس نلاس تادحا هنبزه دصردهاجنب لداعم یتخادرپ قلم - ٩

 .دوب دهاوخلایر نویلیم هد نازیم رتکا
 طاقا هب و هام ۱۸۰ رثکادح ماوهرهو لصا تخادربزاب تدم - ۲

 رارقداتعنا زا سپ هام ۰ طسق نیتسخنتخادرپ زاب خیرات و دو دهاوخ ههام هب

 ۰ تسا داد

 .دوب دهاوخ لاس رد دصرد هرم اعمجیتخادرپ ماو دزمراک و هره ۳

 ترازو ملیف شیامن و ترالفل لک هراداهب نارهت رد دنناوتیم نادنمقالع

 و هعجارم_ناتل رنه و گنهرف لک هراداب اهلاتسرهش رد و رنه و گنهرف
 تفایردار نآ یداصتقا مرف و تمیقنازرا یامنیسسساتتساوخرد همانشسرپ

 هسانتسرپ 4۳ یعجرم هب هدش هتساوخ ال را دم ماملناب لیمکت زا سپ و

 . دننکذخا دیسر و میلست دناهدرک تفایرد ار
 دهاوخ رارق یسررب دروم هطوبرم یاهنویسیمک رد هنیسر یاه همانشسرپ

 هطوب رمداد رارقداتعنا هب تبسن پیوصت وحالصا زا سب اضتقا تروص رد و تفرگ
 . دش دهاوخما.فا رظن دروم نلاس نادحا تهج

 قح دسرب همانثسرپ كي زا شی 5رهناب رهثره دروم رد هچنانچ انمض
 . دوب دهاوخظوفحمطبارش ندوب دجا و تروصرد هدننک اضاقت نیلوا یارب مدقت

 ک ِ ۰ و

 ابا و مندوهدیمتا زر _نکمیک را و ریدع نا خب یشاناعاسخ نسح هنت ۳ هه

 فورعع سوت و

 ا!رجا ویدار رد «منچب متفگ هک ار دوخ

 ویدار ناگدنونش سریه رظنب هک درک

 مشچب متفگ » هنارت
 تسا«نیچلگ ردان» زا كنهآ و رهن هک |

 رتسکر ا هارمهب و هدرک مسلخت یبلاج زرط رذآ مشچ رصا
 دون .دها وخ . تا

 *اتتاع و دات یمسراب و هنا را سموس هنا رب یا رهدیدج و نیهوس

 سا هدنا رجا

 تور . هنا رن نیا ینویزیولت یا رجا
 دناهرک لابقتسا نآ یگنر تروصب نوبزیولت كتراگنر هبیا رب زا
 هللر تروص ارحان دش دهاوخ شخپ

 ۲ میلچ رضات هثرزب

 یرحمرگن دران یدیئات هناز رف
 دوشی « تکن راکنر » هتد راو

 ینویزیولت یر نیت یکی

 ی
 حرضب هتبراو نیا طبض رد «كنراگنر

 یوسب مدرم رظن ات هدیدرگ ثعاب ۰

 مهاح لاح

 اهن یم

 دون بلج روب رم هنبراو

 گاتزاگن ر«تسخن همانربود یکیرد اماو

 هک میدید یرجم ناوس ار ینیلا هنازرف

 طسوت فلتخم یاهنارت یارجا لصاوف رد
 یلو ۰ درک ی م یلاهتبحص : فلتخمناگ دننا وخ

 نناردام و دشی رجم نودب كار اگنر هرابکیب

 روجا و روچ یاههنارت یارجا ذعف , هبراو
 .ميدیدرگ .دهاش ناگد ننا وخ طسوتار

 مسگید راب تسا رارق هکنیاهزات ریخ

 ینسحا لیعاسا توعدب یدشاب هبا رز رف

 یارب .دوش «كانراگنر» یرجم , مجدواد و
 یاهروکد كاراگنر هزات یاهمق هیهن
 نامزسه هک تسا هدش هداد شرافس یاهزا

 هاررف طسو هتراوت ؛ا ددجم یارجا اپ

 « یدیلا تفرگ دهاوخ رارق هدافتسادروم

 . «كنراگنر» هتیراو ناگدن زایجدواد و یدمحا لیعامسا 8

۳۳ 

 یناربآ زوریاپملیفش و رف

 شبامن هتفهوت یط . دیهسروپ لیعامسا هتخا» سورع هزات» ملیف 8

 ساسارب  ملیف نیارد . درک شورف ناموترا زه .دعتفه دودح ایسآ هورگر د
 هدوس یلالوم ما ره شراد رییلیفو هدخهتخاس هدازبیجل .دعحا زا یتویرانس
 »- يلبقحستس ربط وا رها ری - ثكسولم ت قوئو رهچونم ؛ تسا

 م هتسارآ نم و رهورف دس هلال تیدادنوام برس س هردا ت یچ
 .دو« هدرک هیهآ یدیلسن ورسخ ار ملیف نیا . .دنتشاد تکر ش

 امنیس هرات تب ۱۸۵ هرابش .- ۷ ها



 امنیسهداتس یفحم راگن ربخ

 :دهدبم شزا وگ

 ۱ دم دام مرام دلم جامد رب دزد

 «!...ویدار ... یدادهاد » همان رد

 وشن یلالوحت و رییعت راچدتسا را رف ۳ ۱۷ 5

 وح رس تسا تسا هدش ینفگخ راچ " ان رخ

 هش نولسمدنه , یتادع 0 2 ۳

 مات ز نیا دنهاوخ ۳ مش ن ههنا! رچ ظاخ ن کس

 ۱ ی یا هلک کف و وخاررسیخ نیا هک یتقو زا ینخع راخن رخ
 وح یما رچ اه, حس نیا روید دس .دشان سرد سح ۶۲ هکسا

 اه نا وحنا ر شاهحتاف ودک جت 4 رسا راچ فوم ۳۹
 - ج 4 دهن حیخوت هجم نآنالوئس ۰ دنا تس هخ ر 1

 گی موم رکف 5 هد 3 یاه
 تشک یع اس ری ِ وری یکچوگ هد یلا دخدک ات فس
 سن ی ) ملک رتدابآ "ر رتکر تاهدا

 ٩۵ همه س> دا
 :ووسم آب

 تسیحااح رگید سپ . دک یهراختف ِ اهزو ربا یتخم راگنرخ 8
 1 و ریوصت طکر رم« نوچ . دومی ؟دراد تلاحخ

 یاهخت هنوگساداشنو مات مورگنروم درادتحاقو ردتنا یاهدناوخ يتتو دنک ک دنکي م مالعا یفحم اگ مح بیم رک شنوخ شیپ یتخم ات رخ ۱9 دوخشخپ ام بیجن و ملا نویی و ۲! دنناوخیم هلب رش ویدارزت (!) لاحلافورعم هاتان وگنیایاه . یاههنارت دنرادبک دک يماتاعت نو وب رب وا زین رنههک تسا یتقتم مهزابابآ .تشرد و تادیا ریواصت» رگید افرط را وصا وخیم ی مه وج وا و ِ یدان زور و تالحس رد !ریگد سا وخ ملاع
 دانم ناد رسان اقخع هک

 ج ,ادتح وات

 , ات .دوشيمحرح یناهلوپ نسج 3 ون سا ةیلسش یی نت
 تاد دوجو نتنفگ یارب مه تایی د لب دویولت ویدار نادراس

 ۲ تاک تساهدرک رارصا یتخم :تسا هنگ نانیاهک دناهتشون ِء ای رخ تسود هچره : هرخالاب و وتم ؛ یردا خرهاخ یاقآ لوفزا 2و
 زخم ,اگل سخ . تسدمدخ پاچ و هش] ۲ نتنگ یا رب یفرح برد ۵
 متن هیدار روس تیحالع « وخ تسود و هنفرگ شلاهدنخیلیح+ فرح یعدآ یعب هتک و هدرکن روان !ر شفرح نیا نده ۱ یفخم راگنربخ هبل

 بم یلریف فرج نسمچ اف " یلوکس ت رچ : .تساهتفگ-
 یفات رایقنا اج _ت ات میخ اب او هدیزرو نادمه یرهات حرهات
 اه ح تش : اهینجب !رچ ه .دنق یم تسا نکس زولعچ تسا وندار یاب رج
 ۱ (.. دن سم یایفرح نسچ * هکسلاح رد : دشاب هدز یفرح نیسچ نادیا
 حرخيداپ غلام سه .دنادص شنوخ

 ۱. دیدح ناگد نناوخهیضق
 1۲ یتکب شفو مع هد ٍر !رق و یاهدر وآ كچب دیدجهدنا و كره و یپ ؛ اباب یا : .نسربیم وا ,دوشیم بترم و بوخ شعحو ور وهکب اب ددنیم شتسدب دیدج «تعام» سک ره اه ورپ دنبوگ ی ع هک تا هدیش یر زقاحن رد ! دداوج ۱ + خم راگنرخ 8

 !دنبام رفیم تشخب ون یلبح , .تفوصالا رکنا و هد دخ ناگ دننا وخ راگنا یلو ۰ .دنیوگیم 9 یلاهنآ ندرگب شهاک ۲

 اضساهراس - ۱۸۵ هرامش -- هحفص

 رس سوسیس

 | 38 ءار رد هتویپ هک امنیس ن اراک بنا ؛تسب
 اهزو رنیا هک «كنسلک» ف

 ۳۹9۰ لثم ادح وابسشوخ ناکدنناوخ ما ون
 5 زاکعآ طبوب رگید رابکی + اسینچ شب تانیا راک و سا )هاب هیکرت ردل هق لاسننچ و تیپ ی دن اهدنا وخ مه يه

 ۴ هنح
+ 3 

 شک ۱۰ زاگنهآ طسوت كهآ ش تا کم بسا یم رونق یاس ؟ی رم
 کفا رنهپ هک یلاجنآزا یلو ؛ هدهنش ,ارتاسم قحم راکن یخ ۲ ۲ ۱14لق لاسنج نا هسلا ی دو یا رت ۵ تیم 5
 و هدرگنرواب ارنآ سس هب رورلدراپیب 4 و ناب ها

 ۱ اسیتدخ او تاصرتع او طفل و تیرباب تیامیاد,منیا هک ی لاهنمنچ دوش ول هر
 (( ,یعع



 وا یه ن هنادنم و دآ یامنس اس .بتسخن

 بس رب هچ هب و دمآ دوج وب طلتخمیامنیسهن وگج ۶# اش هتخاس ناونات هژیو یامنس «ناد رم بیقعن لبلدب ٍ

 داتسبایمهدرب یولج دنلب ییس.اب وجات یدرع «

 ...دنتفادیمر وضحنآ رد نادرم

 را رف هچوندروم
 «ناخ لیغادسا »هک اجنآ ات , دش تلع ریدپ زم

 وبجم و داد تسدزا ار رگائامل نابرتشم

 داش دوخ یابی ندومل لیلعتهب
 رادبایم هناگی «ینمراناخ ریشدرا

 تاغیلبت یهفرابستس و دو ملیف شیامن

 وا هناراکبساک یگنرز زا
 5 رتشیبنا رگ اامنهکتآ ی ا رب هوا

 زی ینامنیب
 درک هرهچ

 ؛ دزاس ملیف یاخامن قاتشم ؛ر

 امن دوریب زا نا ریاع ان تشاذگیم زاب ار

 هترف و .اک اشامن ار ملیف یناجب روطب

 یار تاعیلس پین رتببت

 . دیدرگ زاغآ لکش نیدب

 یاهنیب رد ملیف شنامن زرط
 دوب هنوگنیا «ناخ

 شیامن بش ۴ رثکا.دح ملیف كاب

 یاهیملیف هدربهب زا دو ترادع ملیف , .دشیع

 0 روآهانح ملیف هدرپ كب « هدنک مرگ رس

 رد . اهامنرود و رظناتمزا میلیف هدرب ثاپ و

 : میل و تعاکب دودح هک هدرب د عبج

 دیماجنایم لولعب ناشاشیامن
 هک دو امنیس نیا قلور یهحوبس رد

 امئس برد

 یامسس دن وخ

۰ 

 ردشتآ .دعآ راچد قیرح هم ایف راپبا

 «تخوس امامت هک اهبلف رتهوالت و تفرگ

 دراو یتنگسه تاراخ ام نامتخاس هب

 «ناخ ریشدرا» یامیس هکنآ هجیت . دمآ

 دش لیلص

 زا ملی زاتس نا رگ اشامل ۰ یئدم ات

 لیخامسا» هکنیا اندندنام بیصن یب اهلی

 بسفر یاسسقاور تهج هب هک « ناخ

 هدخ دوخ یامنیس ندرک لیطعتهب ربزگ ان

 ور قایتشا هب هجوت اب و دوب

 د ؛ هاررس رد پیفر ندوبنو

 ءدوتنو زفا
 هلال نایایخ

 یاههداوناخ نان ! یدودعم جن هک ن دندومنم هبذغت , یونا رف تردب و هب مادف هل ودلاعالع»غاب یکیدزن رد راز

 اسم ه اب هک دندوبن دازآ , فا رخ اکتت ناد مار ملتق نا گاخامت اهت نام یاوه رد هک دومن یلامیس كرادت

 یتبغر هجوچبهب نادرم لک رد و , دنراذگب بهذم دیدن تابع هب هجون دادس  كسببيصعنو یلدنصی دادعت ندیچ اب ودون

 ی اسنب دتشادن هئاخ ناز نشفرامتس هب دونامیس یاس هب .رتشاذگ اب نا رج ان «را رف نیدب . تخادرب ملیف شيامن هب « هدرپ

 » هک یاس ۱۳۰۷ زا اشامت . دمآ دوجوبامنیس «سارت» زا یلکخ

 :هن ای ز و تورو برد :دو ش  ۲ دودسح رد یتعیقاب ینتسب كي دیرخابنارگ

 اکن دن لحن نا وناب یا یا اگادج دما یعباسح هب نافاهبدورو هک « راسیم

 لطعت یفاک لاقتسا مدن رطاحب ؛ یدنچ یمقاخ ره هک دندوجن مالعا غیلت ناو و یاههلیف . .دنتنابيم ملیفیاشامت یهزاجا

 .دیدرگ تفابزد یناجم طیلس دورب امتیس نب یسدنچ زایپ ودویرا رکت بلغا ؛ امنیس نیا

 5 ادامنس بس دنیدب .تشادنها هح یعصو نیسچ . داد تسد زا ار دوخ فعل

 نه رتشیب نارگائادت دیس » ی  لیعامسا ژرز « مابب یصخش ان تشاد همادا

 هس ناونابی اپرابستخن یا رب هنل : ملیف شیامنو یزاس امنیس رما رد « فا

 هن زاباتتس تشاذگ شیپ اب

 یمرا ناخربشد دعب یدنچ شیامت :.تشاد هک یصاخ شید اب و

 لحمرد یلامتسس ؛ «یدخنساباتتاخ« قانن دشیم هک تنادیتاحیرفت هلمج زا ! ملیف
 0 رد بس ناخ مشدرا یاس ی ۳ درک حج > ی سس ۰

 "۷ دودن قیرح راچدهک - یسود رف دم و یاس : بس نه ِ

 ۳ مسلاقتسا .دون ناولاد یه یو هک دندرک دون سپسا ال .نابایخ رجب

 ها زیامنیس .دومس دراو یجراخیاهرونک  یاصسسال تسن ناوناب یوسزا هک یبس ۱ بق فا را و نایغاه جو ف رلع تخس 4
 یهعانرت «یربژو لتلک و ینضتعع ابابناخ ماس یصخخ .دشزا ربا ؛ ناثدوخ صتخب هش یاهناهب . اعسیس نبازا لیفتسا . تفرگ

 باختنا تک رش نیا یاهبلیف نایع زا ار دوخ لحم رد ات تشادنآ و 4 یلبک و یلع وخ یعات تسلاعف *«یسرا اجر

 هچ وند روم اهنلیف نیا , هجيتن دم هاگشابهک «مارهزوریف » ناترند ینونک س زا ميلبف شاملو نلا- نتخاسرع

 تتن ابمد ره یا رد امسس ؛ نامزینا رد

 یلانخآ ید رهج اهناتسرهخ مد رمزا یاهراب و
 یلامنیم یرادرهن تب ؛ .تشر رد . تناد

 داءاهت د رورع هب مه نا رهآ رد و دید رگ اب م

 . اسم هنوزفا اس یاهلا

 درادهمازا

 امنیس هراتس - ۱۸۵ ةهرامش ٩ هحفص ج



 تن .تچ جورج

 ۲ درب یرکیرا یک ۱۳ 350 1 4

 ار ياد 2 امد کا نهم ۰ ۱۳۳ رس مس | یار دوویلاه زایصاصتخا
 6 مه شر نیآزا یستحار ۰ ی ری امنیس هزاتس

 راد وجم و ترهش ردق ون دیوگیم سبمناتسو
 ۱۳۳ کا نا تا 1 دا : اب دوولاه رد اننیس هراتسراگن رخ ناباب لکنام یوگتفگ

 ورفب ینفو توف راک نب ینک یم ۹

 امنیس دراو هک دوب قیرط نیمهراو

 ۱۳ یلیق نیلوا ..تسمح می بوس
 زیف نیا - دوب ۰۱ لاس رد مدرت ی

 تشادمان «یتسه ینایرد یورس ال اح ون

 ۶ کینادرکراک یواتاه یرنح

 ۲ متشادآرز ابرسثاپ شمن نآ

 ایه نیارد .دوب هاتوک یلیخ متعن
 «رپوکیراک »

 نارکیزاب نپرتساشر-و نیرتهب رایخیناع

 یبل» هک ميوکی دیاباجنی دوپ امنی

 وا . تعادیزاپ ملیفنیارد نیورام

۳ ِ 

 یارد وا  تئادارل واد ر

 عورشاسیس رد ار" شرک« ات نم لثم مه هجا چی

 و تربق رینا تحت یلیخام و دوبء
> 

 همینكي ار وا و میدوب رپوک یراث تیصح
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 نییورام و نم شقن هک تساجنپا بلاح

 یدوزب اما دون یمنم هکنیااب ملیف ی

 -شقنصوصخم نارگیژاب ناونعهب اراعامیس
 رادهدهع ام هرود كپ رد و تخادش يعسس یاه ب

 + میفش رامیب اب و یاهفرح یاهشح و و

 ویو دیروایب نامدایب دیان ِ ِ و :دنما
 1 او مدرکیزاپ مه «یموم هباح» لا ميزکيمن مه

 6 چو

 هدش داد ز ردقن | مياهمايف دادعت #
 !هدش ج راخ متسد زا شیاسح هک

 میم دو

 و یلیف نیا . مدوب ییارپتنسیبو

 . دوب هتخاس «توتودرس ب

 یاهملیفیرس رد یزاب اب هکنیالتم 1 هب و مدق راضحا یک ی
 ؟ وا هب ی طاخب  ۲ یاهملیف رع مراک غورشزا لبق نوچ هب ۳ ِ  تیاع ویشوپهد رپهن وگچیه وا 4  ۱۳با هک تک ناوتیمن اقیفد نیم لطح رايج م هدبو ذوب تح وکتما پ :  هکتنک تم اخبییت مع رسیل نو . ؟ دیدخ هتخاش ینوب رول ۴ ء طوپ رم متضو ۰

 ۳ ۰ یاهملیفءادعب یاهلاس دوا همی هسلا ی یار یفامز یتح رآ ناشن عهاوت همهنبا راتساریوس ثب مسيبيم دیزکرب ارم نیمخ رطاخب نوپزب + هک ی ۲ گ هک تسا بچع و هفیاسیل س یار 8 و مدوب هدش هتحاش یدح

 تیمهایب مياهلرس اعا وم درک ی بر ,رتخس یاهل ۴
 > ثكي یط هک ِ

 هک تل دووبلاه یاهراتسا ریو هلمج زا نوسنورب رلراچ
: 

 1 . تسا شنایاشآ و ناتسود تحب درو دنکریآ لیچ شرسههب شا و را ِت مي ئ



 جاودزا اب +
 و متشاد مه یبیوخ یاهشقن هاگ اما دئدوب
 مدرکیم یراکمه مح یبوح نازاتلیفا

 «تیعمج » ملیف رد شیراپتریاراپ 1

 به
 جروج» «ایاتوم

 د«كي امو و ییرتستپسا رانک ر

 مدوب یزابمه «دلنلآ»

 اهلاس يط.ینعب هاجنبیاهلاس رخاوا رب
 ایلایرس و اهبلیف ی

 » یاهمانب - مدش رهاظ ینویزیولت
 ؟ی رد 9 و ۸

 ٩۳ لان شب و «ربایما»-و « نیبرودای

 یمیچ یاهرتس» لایرس رد یهیلرهواناد !
 مدرکیژاب « زرتیپ تم

 + ینوپیولت یاهراک زادایز هچ رکا

 1 > رهپ هک میوگی دیاپاما دیآیمن

 دندوب ییوخ یاههب رجت نم

 ؟دیآیمن دانشوح نوبزیولت زا ارچ 8
 یدمج هقالع امنیسب هک یئاهآ -

 نو دوشیمملید رتشیب
 نایامثو رتصخشم امتیسرد یرگیزاب راک

 ایف رد هخیپرته كي ن ثاب نیمه رطاخب

 و دشاب رتیدج دنکیم یمس یئابلیس
 هکیلاحرد ,دشاب هتشاد یرتهب تیعیک شراک

 یدنمهرس روطب ایرقت راک نویزیولت یارب
 متلب رکیزاب و [دوتیم ماجها:عیرم و
 یا ربهوالع دکیم یزاب ار شفت یکیناکم

 رد زیچهمح یک تقد بوخ رگا
 هنریگیم دوخب یادرشف دامیا نویزیولت

 هدر یور رد هنیپرته یزاب تقوجیح و

 ثاپ یتقو یتح دوشیمن صخشم نویزی ولت

 [آ « مينيبيم نویزیولت رد ار یئامنیس ملیف
 د هتشاد امنیس رد هک ار یعوبطم تیفیک

 . دیامنیمن هئارا نویزیولت
 ا ار امش یناربا نارگائادت اما 8

 ماب ناريا رد) «هوکشاب درم تمه» ملیف

 .. دانش (روالد تنه

۳ 
 ..ینسهی رثحم هنیپ ره تابوت تعخیع نسب عمل اس 4 ی

 لثمیک وا ...متساوضیمنیم هک یتص نام تسارید یلیخ نیا . ماهدو

 یراک ور و یزور » ملیف رسا تسا وضیمیس >ر وتساناح ۲ تنه

 یارب ار راکنیانمو دنک یزاب «پرع رارگ اشامت هک تسا بیحعیلیخ هتخ
 تاف راعت

 هیفر ظفاحادخ م مدوب مهاب ملیف

 منوبیزایمه «نولدنلا» اب هک منک  نورارد ناتیاهراک و تیلاعف زا
 اایسلت هن مقام ملیف بن هه ۰

 310۲ هو اطع !ه9 مان مداد ۱ 9 5

 اهکیدرم مانب ناره ابوک .ملیف تسسحا دن ۲

 یتنل هک (مدش هداد شیامن دمآ ناراپ شیب یلیخ ناو ؟اتس نوخ

 میژابمه نا 5 . مو دی انا ای وصخم ی تع

 وب . -«هنولل ولج رس مزیبمالیل ایل اتما زاسلیف

 یشتع وی مهلتر او نان سه را  ت مب تبسم یدب س
 هم

 نیرخآ زا یکیزا یاهنحم رد

 جن 1

9 
 ,۷ه- ات رهظزا » هب موسوم شیاهبلپف

 امنس هراس - ۱۸۵ هرامش ت ۱۱ هحفص ۲

 . منک یمن رکف قشع هب رگید دنل ربا لیح اب
 دیلوگب

 رایسبسپرتکا مرسه دنلرپالیج

 وا هدنکیمروصت اهیلیخ تسا یدسنردف
 سص یاههیصوتیور و ناب جاود سپ

 تسین روطبا هکیلاح رد ... هدش هنیپرنه
 «دوب شیامنزاک رد یگلاس ۲ سس را و

 یامهملیف رد و دیصقریم ؛ دناوخیم زاو

 كي وا . دینادیم . درکیم یزاب ییلک

 نویزیولت رداهراب یتح . تسا هقباساپ

 رهاظ ن

 نیارد یکمک نم هک دینیبیم نیارباپ
 مامدوبت وایارب

 هکتسایئایز و شوحاب نزاعقاو وا
 اسوصخم .سدراد مه یاهداملایوغ

 زانم و ... هداوناخ هرادا و یرادره و
 : میرک جاوبرا وااب و متخاش ار وا هکن

 قتع و ملادیم ینناثشوخ منآ ار .مدوح
 دونیم متخاجنیمه ص ن

 ناسندوخ ینه یاهشقت هرابرد 8

 رضفلت دروم هکنیازا و دبراد یطابنتسا4 چ

 ٩ .دیتسیل تحران ۰ دیریگیم رارف یچائامت
 تساهیشئن تسسها و تیصقاو هلثس

 بوضخ مدآ مه الومصم یاهمق ره

 شقندیاب یسک «رخالاب و دپ مدآ مهو تنه

 یتقانینچ هکیکو . دنک یزابمم |

 تانر هب دیان رکپ

 و هنگ رکف یچائامن تیام

 هرومص رب هچره یرکی اب نینچ ال وسص

 شتفب نرته تب نامه اب. یچاشامت رخ

 تساهد رک اعپاا

 7 طقف یچاعانت هک مکيم رکف نم

 زا هن دونیم رفتم همق كب ذب رتکا

 ۲ زا

 قبرط زا هک دندوب یهابر | رگیزاب

 بویحه ۰ ثیبخ و دب یاهمدآ شقن یانپا
 «میوگپمناونیم هک یا ومننیرتهپ - دناهدش

 نا رگ اشامت هچگوگی نمب الاح .دوبینکاک رمیج
 ۲ دننکیم تواضف هنوکچ نمهرابرد یلاربا

 هسچ « دنراذ تسود ارابش املسم 8

 دسندادینن تیروماع نمبدوب نیاریغ رگا
 7 ۲٩ هحفس رد هیقپ
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 : یا وقت رصان

 ۱ ..ءامنیسنئا ندرک باوخ رد دصق هب ی زادناتکنس
 نم هک نامرتآ رد یرگیدروج متخاس «هنرسک قناص» - یمیرک دمحا 8

 نیرعن هننک هیهت میوکی رکا دشابن هفارگ شارآ» ملیف ود نایع دوب یا هنساف دنح
 ۲ وا یارب ملیف هیهت یهللم تنگ دکنوچ یهدنک هیهت هن . ملیف نیا فسا اب دتنا هبیگمه و دوب «دش هتخاس ن روح تک ملیف هک دوبن لیمیب شلدعت و

 . تخادرس تشپ یرکید ی

 ره ایاضق سپ رد - یمیرک دحا 8
 هک رگید ناگدننک هیهت . دون هک هچ

 تسنب یرکید یاهملیف « متخاس ار نیرفت
 اوج ناژاسلیف یاهلصاف اعخ . «نیر»* و «نا رگیدروضح رد

 نیا و میدمآ هراشا رتشیپ هک « ودنیااب طابنراین
 تسا لاحم یراحت «هدرک قناص ۶ ردوت هک میدخ قتفتع هتکننیا رب
 یتشاد یمشچ هثوگ , یراجت یایسب

 شما رآ » زا ار تیامنی- هک دمآیمرظبو

 امسیس اه شزام هک ميدوبهديسر هحبیست

۹ 
 اب اضق

 یصرسخ خب رد

 تامق وعلاهکد وبنآ رطانهب ميتخاسیم ملیف
 نیرضن » اب , ميشاناما رب یتلود یشخپ هی

 تب لا سادرب « ارت ملیف نتخورت
 شارآ » ءارارچ هک مدرک رکف رسگید راب «نیرفن» رد « اما یاهدرکادج

 ۲۲ تاکها « زاب و . دندومنیمن تواصف هدرب
  دندوبء ذاعآ ودوب هدمآدوجوب ملیق «نیرفن» ایآ سپ « تشلد یربرگ ان هبیاهشزاس ا؟دننک هیهت نایم رد یسنیراودیما ث «هشیگ» اب دیابیم یدوب هدوم]آ هک وت .دوب هلاس نیرد ؟ منکن رتعیسو ماهفرح هداتفاترظن زا یراجت یامیس لثابم ؛ ملیف ۰ وخیاههیرچت و ؟ مهدن همانا ار مدوخ ءار نیرد. یدو نانیتسخن یانخاس یورهلابلد
 تیزاسلیفیهمادا یا ربیهاردس ؛هدنک دونشخ یرانگ هیامرس اهناوچ ملیف هیهت __یشورسف ندروآ كنچ هب رد شدت ماک ان و

 دننک

 وب ناربا یامتیس لص نیرتناتخرد اهلاب
 تسود نم هک دوب یگدنژ عون نآ یهماا یضو نم . تب وح اب هبمه نیرفن . میدرگ رب دوخ لسا هپ میدوپف > لحارم - یلاوه رسا 0 ء.اصچب ریاسو نم هک دوپءرود نیا رد ٩ دنسن

 تنادرگراک یدهمب ناریایاهنیسردخ او ه«نیرقن ۶ هکیاکنح ومدرکیمرکف یرکپ یهسه رگا ما .دوت هدن ورپ هض مرکب 5 ًابب»# مس

 ۱ نآریای امت زاهم متسبس
 ۳ دهدسمن صیخشت اد شدوخ عفانم

 کت ات دندروآ یور یصوصخ شخب هب رکفنشور نازاسلیف #

 بب

 : 3 دنشاب ناما رد یتلود یامنیس تاعقوت زا
 ف ربا یولج ات داهن شیپ اپ یلماوع «دومن شورف و درک رارفرب ۱ هطبار مدرماب « رکفتشور نارگامنیس یاهمایف هک یتقو #

 . دنکد سا ر هطبار

7 
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 تر
> 

 سس

 : ایز یلاعن 8

 «نیرفن» رد شوروخیرخم



 یراذگ هبامرس یارب یتبغر ات تشاد ناوارف

 .دننکنادیپ وت یسعب یاهیلیف رد

 بس ینشاچ یکدنا ندرک دراو هب روبحس نیا تشاد یداع نابزاما دشهتخاس ییوح

 اما دندشی راجت دیابا رچ, هدوهئس كب نم یارب همه

 یسگنهرفملبف كسب بوخ ملیف كسب

 هک مسیر رسگا ؟ دشورفن
 یماگت دیاش - یئاوقت رسا

 دشاب هلتسم رگنشور ناگدننک هپهت عضو هب

 وخ تراجت و تعص - ره » یهدشعهج اعنیس ینلتخم ناکدننک هیهتاب ناريا یامنیس ر

 >دومنیمن كلالپ ملیفه , ام هدع یزاسلیفیالک ره رد زاسلیفكييب « تسا  بامح هک قیقد یاهدننک هیهت زونه .میفرط

 اهروثک مامت یامنیس الوسا . تسا یرگب مصار ملیفی اام یهدزاب دیابیم دشاب وجو :دنک تیاع ملیف یهیهت ب
 ۲ » هللسم ک درادن هارمهب یفسات نیاابآ و . دنک تیاعر هک دتح» وب یناراذگ هیام

 من" شرکفتشور نازاملیف 4 «رابدنیرد یگنهرف یامیس مینبیم یتقو ۳ جت رما یراذگ هیامرس یاح

 ۹ اهماسم هشوگ ره ۲ تسا ,نتحورش ابیاا رتم د هیهت ملیف و دنب

 »ِ تن اهو هت  هب هلتسم نیا - یئاوقت رسا 8 ؟ِ ع . دنوریم و دننزیم بیجبیل و
 ت هیلمت م مُ 1 گیم طعم اج ه طب 5 ۰ ضشص ۲۹ الییا ره

 "۹ 4 هب 7 "پد

 هد یک ه رارقرب هطبار ت

 ب تخ هم

 اههطبار نی

 تسینقیقح دریگناپ ن »7م

 من صیخت ار دوخ عفانم یتح

 تب یعیرک دیحا 8

 هلعبار رد یعن هک یاهنا رکفتشور یاهملیف

 لاوج نازاسلیف زا یاهراب : میروخیم رب
 هک مداقتعانیا رب دندرک و ر ی وگه ایچسهب

 ناب ز هب دباب و ناوتبم !راپیف ح وب رتاکشم

 یاهلرغ: منزب یزیرگ راذگب . تفگ یمدرم 5
 ق یصاخرشق یهقیل « تم # 0 اد ۱۳۳۹9

 شارتو یرعش نامتخاس رلظن زا هک . طفاح ۱ بق ثكب نتخورفن -
 / هابلت هه دج یاصهبنج نتشادن رطاخب افرس ؛ یکنهرف

 لزغحوا رد ؛ تاملک یهفارعاثخ نشلد هی مع -> سا

 مهیماع دا رفایتح هک تسنانچنا , دربیعرسب نازاسلیف « هناوتشپ نیمه رطاخ دنعب دشورفن یگنهرف یاهبلیف

 . دزاسیع هطبار اهل زغ نا یاعم و حوراپ نم ءاهحار دند و  تل تیم « اهبلیف تکع

 شدت لابقسال هلدب ظفاحلزغ یاهموهشابآ هب رجب عٍیس "قاب هلطعب تلودهک .یتقو .دننک بج ام ۱

 !تسیا هداتفا ابشیپ یناهموهعم « مدرمیوسزا  ت هم نیادصق اب و درکن تپامح

۰ . ۰ 

 دراد یلاکشا هچ الاح « میتفرگن هجیتن ءخات یامنیس زا ام#

 میهدن یراودیما و هیحور مدرم هب هک
 ناگد ننک هیهت هکتسنبا « نا ربا یامنس تاجت هار اهنت

 .دن ریگب هدیدان ار یتلود یاهکشک یلکب

 یامنیس و یگنهررف یامنس ارچ : میشاب هلئسم نیا ,ریگیب ۴
 ٩ تسندش لیطعت هبور رضاح لاح رد فراعتم

 نوللپان ناج یلاد 8
 یلاوه نیرخآ راک

 یلحنمنابرچ هب هدوب مه قفوم و تشادهدزناب

 هتفگ هدامیلایزب !ر یناعم نیرتعبدب . ۵
 را ر صحش وج نا زاسصلیف زا یح رب ام

 یهاو لایخ ننا هک دننادیم ملش یگد یچیب

 رسگ اشامت نداد نی رتعیجف

 دارد و ندیمهف یب رد تارکب هک تساماع
 هداذ ناشن تین نح « نا رکشتشور یاس

 , شلساح

 ملیف هكي لئاس مج هب دن

 » نیلاه ۲

 لیف هچ ره هان ملپ
 قنوم دنک حرطم ناسآار لکشم

 دنهدیمیک دیچیپ اس هل كيدمعب 4

 ۲ مامتجا لئام لش اب 7
.۳ 1 ۹ 

 فتاوقب روس فت و هدیچیبیاه
2 

 _ن وخ یعامتجا یاهرظن هطقن

 هک ه نوگنآ هنو

 تاشضهن ندرک هنیچبب .دنکسمراتف اهیتعت

 نیغورد یرابتعا بسکی ا رب « لذتیم

 - یمیرک دنحا 8

 > مع یئانیب و یئوچرهع . دوب

 یا« ویش نینچ , نانیا هتبلا . دنرا
 

 ؟۸ هحتص رد هیشن



 ی ها رب مد و و م 

 ۱ بسحع ی قشع نیا منادیمن , م

 قاط بمافاابنوجدینک لوط ردتچ

 ناتسرامیب ردهکینامزات مو تفر نور
 منیدن ار و رگید مدوب

 نسل وا یار تفر نورس یتفو

 رگدنز دش مهیا . دما منپ مدوخ زا راپ

 دند رکیمدروخ رب نم اب هکیئاهنز همه

 دتتشادیزابقشع و سوح يانمت یم ز

 رم و سکس موهع» رگید نم یار

 داوب هتعر لشیمر" ندوپ

 5 ن اثام نیا دم هن
 تنکن چیه و

 رسامپ درم ود زور نآ یادرف
 -نودب نمو . دنتخادرپ نم نداد

 بچ همه مشاب هتشاد نساحا هکنآ

 مدم ۱ مد وحپ

 تفرگدییلار

 یزبم سودیو وا دزک کم او
 یربخ نیرن زا هک روطتابح متشادن

 كي رد ار مدوخ مترخپم يحس » دون
 شیبمراذگنومهدرارق یقالخا هنیطنرف
 یاهسوه ویوه شوختسد ممسج نیا ژا
 دوش نآ و نيا

 هوپ هدش هتفرگ یزایب ۰ نم دوچو
 هتک تیئانا وقالخا همه نم رد و
 درم اس نم کوب هچره دوب هنش

 و یتخس اب ار اهنز متشاد لیم هک میوب

 مرانک یتقو هک مروآ تسدپ یتحاران
 تذل معط و قثع هرم دنریگیم رارق
 چرک غرم لثم هکنیا هن مشچب ییوخم ار
 و مارآ مراذکب هک یک ره یورتس
 رایتخارد ار دوخ هرب لثع و هدش میطم

 . دهد رارق نم
 ار ایمیک مکح سونیژ نم یارب

 یاعط تعانم . دوب هدرک ادیپ

 وبطاهلاسار یدرمره تسلاوتیم هک

 نودب اهلاسار یدرمرهودنک دوخمار
 دوخلاشدپ تفای, تست ناوتب وا هکنآ

 درک رواب ناوتیم رگم نم یادخ
 كي یارب دناوتت نم لثم یدرم هک
 ر سونیژ هسوب معط هدش هک مه راپ
 سونبژ تشذکیم هک هظحل ره . دشچب

 . دشیم رتکرزب و رتک رزب نم یارب
 ار رگید یاهنز مامت هنافا نز نیا
 رد ار زیچ همه و دوب هتشک نم رد
 دوب هتفرگ شیوخ رایتخا رد نم دوجو
 مدیشوکیمشیوخیئاهنتتولخ رد نم و
 مهاوخیوا زا و منک زاین و زار وا اب هک
 یا رب رگا یتح دشابنم هب قلعتم هک
 اه نز دوجو زا میگدنز هشیمح

 امتیس هراتس ۱۸۵ هرامش ۱6 هحفص

 مسن مد هخب سوم ۱
 لمع قاطاب ارم دعب ورود ۱

 موش لمع قاطا دراو هکنا زا لیف

 اپ ۰ دوز یلطخ یشوهس لوپع

 لمع نیهوت ن و سم هسدی اش لمع نیمه نیا . دزو

 لمع . دوب ناتسرامس نیا رد نم لمع
۳ ۳ 

 ن دهدبح دنتفگ اهراتسرب هکبروطب نم

 طیم و دوب هدیماحیا لوطب تعاس جنپ

 مدوب هدما شوهب رابود تدع نی
3 5 : 
 دوبیلاخ قأطا مدرک زاپ ملج یتفو

 ارم رون مک غارچ كي یوسروک و
 و هدراذگ اهنت ارم درک دوخ هجوتم
 دسس لی متخت. رانک . دندوب هتفر

 هکب دروخم متچب ًابیر لگ

 لگ نم یارب هک مشادنار یک مدروخ

 هریخ دبس یور تراکپ . دشاب هدروآ
 اک . مدیدیم هچ ابایخ مش

 زامسرر

 سونیژ تر
 هرایودوهکراذگ مهب ار مياهمتچ

 هابتشا مژاد مدرک رکف زاب
 ورف اک هت

 ۰ مدرک

 دوب سونیژ تر متکیم
 زا ار كثا هرطقود نداتقا

 خزرب زا نم مدرک یح منامشچ
 ,مدرکیمادیپتاجنمتشاد یسکیب و یناهتت
 اد هک یاهدنشک و نیگنس لمع
 تخس

۳ 

 ارم تس
 نم و دوب هدروآ رد یاپ زا

 شلاب یور ار مرس تکرحیب و صحیب
 لصو متسنپهکیمرسیاه هکچب و هدراذگ

4 
 رد هک دوب هتشذک همین زا ک تعاس

 مدرک رکف ادتا . دمآ رد !نسپ قاطا

 ِِك مدرک هک تقد اما منکیح ءابتشا

 ۵ زاب سپس و مدینع رکید دا اد

 . ار رد
 دوخب ارم راتسرپ كي دیپس سابل

 هک بلود و مشچود هاگنآ و دروآ
 . دوب سوئیژ . مدیبدیم هچ . دیدنخیم
 تشاد و دوب هتخادنا نیئاپ ار شرس
 ملباقم یتقو . دشیم كيدازت نم تختب
 هتف رگ ماهیرک .درک دنلپ ار شرس دیسر

 ردرپ یلاحشوخ زا متساوخیم . دوب
 یاهدنخ- منک زاورپ ناساپ و هدروآ
 هتسشقن شنابل یور بیرفلد و ابیز
 ءاگن ارم مامت تفد اپ تشاد و دوب
 مناوتیمن هاگچیه ار هظحل نیا . درکیم
 یاهایور نژ - سونیژ . مربب مای زا

 تبحم زا مدوجو مامت هکینژ نم
 . دوب هداتسیا مرانک دوب هدشرپ وا
 متنادهمن ینحی - منکیم هچ متسنادیمن
 هاگن مهب شوماخ و تکاس» متکی هچ

 ,دکی اپ توکس رد و ميدرکيه
 بوخ یتقو . میدزکیم تبحص

 زمچ همه ًاع یاوب میتفگ نخس مه اب
 نامدوخ دوجو رج دو هنش شومارف ۰ ۰ ۹

 تقوچیه ار بش نآشوخ یاههظحل
 شومارفاهلاس تشدد زادعپ ماهتناوت

 یایند رد سونیژ و نم راکنا . منک
 كب ردراگنا و میدرکيم ریس رکید
 هتفرگ مارآ ناهج تولخ و جند هشوگ
 زا نم و تفگ میارب شیکهنز زا وا . میا
 قافتا میارب هک یرایب یاهارجام

 دوب هداتف

 هک منادیم نم - سورمس نیبس
 . دنادوب یرایسبپ نانز وت یدنز رد

 یدرم نیلوا وت هک نک رواب اما
 دوخب ارم رکف یگدنز رد هک یتسه
 تاهتشذگ زا مهاوخیس . یاهتشادلوفشم
 توجیه هدی نوک ینک فیرعت میارب

 تیارب هچنآ | میت مهاپ هکینامزات

 میدوسح نم . ینزت یفرح هداتفا قافتا
 مدشنوتیک دنزنزنیلواارچ هک دوشیم
 .مشاب اهنآ نیرخآ هک مراودیما اما

 یاهفرحب نم و دزیمفرح سونیژ
 لثم وا یادص , مدادیم شوک طقف وا

 دوبیندینش و ریذپلد ینامسآ یاون كاپ
 مدوجو همه زاونلد یتیسوم كي لثم و

 . دوب هتفرگ دوخ رد ار

 ارمتساوخیم سونیژ و

 - هظحل نآ نم یارب . دنک
 . دوب یامدننک هناوید و هدنشک هظحل
 منش هک مه هظحل ك ٍ یارب متساوخیمت
 نیوگب كلرت ارم
 . دوب هدش

 دش رتمک ميتحاران دمب زور هس
 ودندینک نوری متسد زا ار مرس و

 یاهزور نیرخا نيا مداتفا هارب
 زورره . دوب ناتسرامیب رد نم تماقآ

 نم ندیدپ سونیژ رهظ زا دمب و حس
 "ودرکیم نامسناپ ارم یاهمخژ و دمایم

 هدنیآ یارب مه اب نامشاپ .نیح رد

 زا دعب زوركي ۰ می
 .دوبتحاران و هتفرک دمآ

 ةکنیا لثم . درت یفرح مدیسرپ اد تع
 ودوب تحاران اما دنزب فرح تساوخیم

 نمزا یئزج نز نیا »

 "تا هدنشزاب لتق كيب وت یاپ اما
 زتسرامیبیرومام نامه رگیدراب زوررید

 تقرگیم ارت لاوحا و دوب" هدما
 فاور یتسیاب اجنیا زا هکنیا لثم
 - یوش ییرتسک داد

 اوتیمن . تخیر ورق ملد
 5 متشادن یحانک هکنم - منک رواب

 ارنآ صاقت نینچ نیا یتسیاب
 ینارجامب تلع نودب نم یاپ
 ز ربخ نازا هک دوبهدش
 5 مئادیم . متنک هدرک سونیژیور
 میوگب مهاوخیماما منکیم تحاران
 اوت كي طقف ام نیب هک الاح تسا
 تسا رتهب میوش ادج مه زا تسا هداس
 و تسود كي وت یارب مناوتیمن نم
 شاهمه نم یکدنز نوچ منامب یقاب
 . تسا یتحارات و رسنرد

 رز ار فرح نیاهن -

 سود ارت ننه - سوریس

 رادنامیا وت یاهفرح تقیقحب - مراد
 ک نامزره ات هک تسا تلع نیمه
 . دوب مهاوخ ترظتنم هدش

 یسک یاپ رکا رخ

 هک

 اژآو یهانگیب هک منثمطم
 ۱ . دش یهاوخ

 ؛مثزئ فرح مهزاب متسناوتیمن
 گز نم حوررد هروخ لثم ارجام نیا
 هرسهنایم زا تشاد ارم و دوب هدناود
 یبغ و یتحاران اب ارم سونیژ
 نتیایندپ مهزاب نم و . درک كرت
 ۳ . مدرپ هانپ دوخ

 مدوب یبناشنب منا نم
 یناماسورس نم یگدنز نمایم
 ۰ تخیریم مهب ارنآ یاهزات هثداح

 ناتسرامیب متساوخ هکیزور دعب هتفه
 لب اهراتسرپ مامت لد منک كرت ار
 نهقشع یارجام زا همه . تخوسپم نم
 و دندوب هتفای یهاگآ سونیژ و
 بیرحب رگید ریزبرس درم كي لثم
 وز نآ . منک ادیپ متساوخیمن ءار یسک
 دندرک صخرم ارم هک حبس
 رومامود . دوب مدش هناخ ازع

 نه هن

 یا

۳ 



 یقلطم یباهنت رد
 تسذا وتیم هک دون
 -9د یگ دنز زاغآ

 تف رگ حضن بش

 ءلک میا و ن

 شیارب ارارجام تقیقح تیانج و نم
 هتشاد یدایز و مک هکنآ نودب و متفگ
 احمد وخیا رب تكمکب ار وا هجوت مشاب

 داغم زا هک تفک نامهگن فا مدرک

 هلیسوبلتقهک دسرمم رظنپنیلچ هدنورپ

 دشابهتفرگ تروص هنانز هدن رب یلمش كي
 اماک هدنورپ زونه زین تهج نسمهب

 اب ارت متکیم یعس رم !ذهمم تست

 هک دازآ لمتک دمقب و دننکن تعاذ
 1 هک ینانثیم ار یک وت ین

 دوبمگر درس و هدیچیپ ردقنآ میگدنز
 راچدیراکز ور هکنیا رکفب هاگچیه هک
 ۰ مدوبن موشب یثداوح نینچ
 !اربص هکیلژ نامه مداتفا نیرن دایب

 ر وا نفلت ۰ دوب هدناثک ناتسرامیپب

 یرتنگ دادبهدنورپ ابمدوخومداد متسودب
 . متفر

 دوب یمرتحم و رقوم درم سریزاب
 هتشادرب یدیپس گنر هک شیاهوم هک

 رد شتیلاعف اهلاس زا تیاکح هوپ
 شیاج زا راقو تیاهن اب . دوب ءار نیا

 هدنورپ یرتنالک رومام تساخرب
 اپندیبوک كياب و تشاذگ زیم یور
 زا سرپزاب , دش جراخ قلطا زا مهب

 ۰ز

 تشن و دمآ

 *اهدنورپ ماددک مهتم نم هک تسنادیم

 مایا زا و دیسرپ ار ملاوحا و لاح
 درک 5 لاوئناتسر رامسر رد مندوب یرتسپ
 تحت ینامدوخ ومرگ لقحم

 تخاس هجوتم دوخب

 مرانک و تساخرب شیاج

 رهوآ

 رگید دوب هدش هتشاک ممتحاران زا

 متشادن ار یساولد و هروشلد نآ

 شردپ هک یدنزرف لثم تهج نیمهب
 دصدیم ار شاتسد راک شرازگ
 ارامجاممقوامشیارپ هناتسود یلیخ

 تفگ و دز نم تلپب یتسد . متفگ
 نوچ . دشاب نینچ مدزیم سنح مهنم
 رهتزعمانپ ینز یاپهکیموسراب نیا
 هوشیم زاب رگید نز كي لتق هدنورپ

 مامت هکنیا بیجع و

 تسا هدوب مه

 همش اهنتف نپ

 نامهتزع . مدروأیم رد خاش متشاد
 تسا لتاق كي باهتلارپ و یسکس نز
 طب سیک ایلدنو رود تا سرپزاب
 شنیمهتم كانیا دوشیم لبق لاس دنچب
 نوچ زین اهنآ ۰ دنربیم رسب نادنز رد
 كنيا اما . دنتسه هانگیب نم رظنپ وت
 تسا هداتفا نم تسدب هدنورپ نیا هک

 یب لماک روطعب ار ارجام هک مشوکیم
 یسک هک ار یعقاو لتاق و منک یریگ

 ابصش الاح . مسانلب تین ,تزع زج
 هک هدب لوق نیب اما دیورب دیئاوتیم
 یوثن يراخ نا رهت یئاضق طیحم زا
 منکر بخا رتدش مژال تقو ره هک

 تفقادص و تسم همه نیا ز
 یرفزاب تسد متساوخ تفرگ ماهیرک

 هگیلاح رد و تفانگت ابا منوی ار

 هم هرم ارم یاهتس
 .تسا تلادع یارجا ام هفیظو

 . تسین مزال رکشت
 .درک هقرذپ رد مات ارم سرپزاب

 رد رانک یرتنالک نارومام زونع
 راک هجیتت رظتنم و تندوب هداتسپا

 اهتآ زا نایهگن رفا ایوگ . دندوب
 شرازگ و دب ار هجیتن هک دوب هتساوخ

 قاطازا نم هک دندرک بجمت . دنهد
 هدمن ناشرواپ هکنیا لثم . منش حراخ
 کن : تا هدش مات زیچ هبح

 ۳۷ هحفص رد هیتب



 ... نادرک راک ود تک رم ور ی
 ۳ 9 هل ی (توتم نوت راج  رگید نا3رگر مان «هنفه . دخ 4 هزات میلی

 ۳ ۲ (دنلربآ لیجو توشارب زثراچ  را-هلیف «ریرگات» . دینک دوخ ما هب أ رس هی
 ۳  ب  اهزور یا میه وا 4

 لباق ینامتیس تقات و یکیکن ماکحس وب شهلبف نرخآ لمکتلوههک ی روهنم جی

 ده زنرگ یاهملیف مهبیههحنم تشذگود :نآ تل, ءاهتنام ۳ تسا نا راملی

 ردریخا هامرد هک یرگید زاسلف لک یلع دمحم يفارگ ویبوتا ساسارب زیرگ رود رواخ رد گناب سنرت
 (نادرگر اک نیا دراد ماندنرف رلراچ _ماهبیملیف : نیاگر و تسنرا و واتک رغاب

 7 و دون یگنج ی یاهبلبف شخام صصخنم هک دوب ینادرگر اک «نیرتک _  بس بینم گ راک كناب سنرت ۲ ۳

 صف ینویربولت یاهملق یهمز رد توت اگ !یضف لحا رم نیرخ 7۳و
 ثب هتفه ثبت تس ت یو تش ی 7 8 رد ٍى اخ هب رابیناهک وا . تسا ثلیق

   ۳ 5 شا - 5۹

 و ت 4 ۹ اجن یاههبج ۹ ی ملف گن دزاسیم «نویفا وا بو ۵ ی وا ۳ اس وخ یاهملبف زایکن ۳ بز 6۰ یاخیا . دماجنايم اجک هب یلیف 5 تسا هدز ربرگ

 مان و دش هداد شیامب دال ۳ 7 کت دن 2 مب ههنم رگب هن هدیه و مش و« , و

 لر ثوح نا 8 ۱ گن ناو دولت اه راک هی همن ت ۳ یراکمهیم هل نسود ن تعصخح رده تس

 داد تسد زا ناوتيم زدرگ

 ۳ لایرسكب دد نینوک ینوتنآ |
 راک زا سب « نوستریار فبلک

 ینادرگ ردام : نثروسه یردا دنک یم تک رش ینویریولت

 رو از نیلوکیلوشآ نيا زا شیب
 ]آ لسوا

 « راد رهشیاقآ « هی موس ودین ون 0

 ۲ یکن رد هک رولعبا لاحو . مياهدبد

 .دراب ؛ دناهتشوت یسیلگنا یلامسسساجم

 اس رد و ددرگیم راب نوبربولت هب یو
 یلوتآ . دنکی م تک ر ش هزان ینوب زی ولت لابرس

 یاس یاهتیلاعف را یگ ز ان نیئوک

 .ایلیفرد يراب داهشیپ تردسو هساکشوخ

 زالرم رد یزاهزادعب یو .دنکیم لوبف ار
 و ار داهنشیپ نیا اهراب«راد رهن یافآ

 راس ایلابرس رد بامهس هتیی ره تروش
 تنا هدرک در : دنک

 ۱ و: یلاحج (یتفدنام مامتان مغریلع) لوغ هب ودنام مامن هب یماخو ردنب یریترریک ادب رد ك ..ء هما: د- ۳۰ 4۵۵ زد دوویلاه : لوغ نب رخ آ
 ] تاک نم تاعنالما . تسا هب ۱۹:۰ لاس رد تاکس ون ز دیس رب ماجنا ۰

 ۱ ۳ رد رف جم ثکدوخ « باتک نیا تشوفم اه امنس رد «دلارج زتیفتاکسا» یاهبناتساد زا رگید یکی ك

 | تا یسدرپ تب عباقو و یزاسلپ مال
 رد یو ماهلا عن یگنه .

 0 دا زاک املا

 یمتامآ مان یمه اب یملبف اریخا ؛ باتک یا
 | اد ملیف نیایوبرانس . تساهدرک شان
 ترا روهنم یبونهماشیامن ۰ رتنیپدل وراع
 | یاهدعو هتشون دلا رج رتسف باتک نامهساسا
  لاتج یا رب اکیرعآ یاهسس ناگرزب زا

  تسنح رد : ملیف یاهنیصخش هب ندشخب

 تیممادک ره اهمان , دناهدمآ رد نا زاکابلا

 | 3راد . دشاب یفاک ملمف كي یا رب دناوت

 | - ییئرگی لو - مچبم ترنار - ورسنود
 | - دقالیمیر - نولکبن كح - ورومناژ
 ناف - كنبتث وب دن رگنیا - ین زیلیدلاناد

 د ننداراک ناج - زوردنآ

 رهش نیا رهاوط و هدش قرغی دوویلاه . ۰
 اماتسا هدرک بلس وا زا !ر تیقالخ تردف تاییذا رد «دلارج رزتیف تاکسا »

 نتشوناب وا هک دوب نارود نیمهرد تسرد هند وایاهاتساد ,تسا یلاتشآ مان اکیرمآ

 یاهلایر هب همجرتاب هکلب ؛ اکیرمآ رد اهن

 و هشتاد ینا وا رف ناگد نا وخ ۰ اند رگید

 سل وانامه زا ؛ ناگدناوخ لابقا . دراذ

 «تشهنیوس نیا « مان اب هک دلا رج رتیف بانک

 یاهیانک .دنابامن یو هبار تسضفوم ؛ تشون

 یر و ایز» هعسلف و قاثع : شرگید
 هب مادگر ه ؛ زاج رصع یاهلاتساد : هنت

 هاو قفوتنات راتسا نامررد دوجیهب و

 یکی هک «گرزب یسگ» ۰ نآ زا یپ و

 ماسن * دعب و تسا شاهیاک یر را

 ورومداژ و سیل رکی نوت

 ار بم ورمتودنربار - دنالبعیز [7]
 مجس



 تسشدذک رد دز وفا رگ نوح
 هثیب رنه در "نوج هنشذگ هتنه رد

 روسبول لاکبزوم یاهش امن

 تشذگ رد یبلق هنکس تلعب اکیرمآ

 [نس رهش رد ۱۵۰۸ لاس رد و
 اکیرمآ سارگن

 هتس ره و دل

 یامسس

 ومن ون نم

 دعا ایندب تلایا تحبای

 تبحص نحل و نهپ رایسب هناخ - داشگ ناهد

 دوب ریگ اب

 یگلا ۵

 خال اب هک

 وتسدشیا رب لا وا ردشا هلادرع

 یره یاهنیلاعف عورشاب ام

 دک یلع ار یهار تسناوت

 و دنک دوعح دووبلاع ن ننرخآ

 رب روهط هعمن ار دوخ دادعسا

 اید رب هلب

 نی زاک یلین دیاث ما اب زاغآ رد

 رد هک دو نامز تامه ر

 مه یعودراک هو درکیم راکی

  ولدلات :

 د و دم هدیمان

 وش كنخ كب

 دناوش هلیسو دون هدرکادبپ

 بلا رد وخ هر

 هارو وینرد هدنصقر هورگ كي رخآ فص رد

 . دش راک لوغثشم

 ۱ یون صقرو لاکیروع یاهشاس ی

 ردار دوخ راک ردقنآ وا

 بلج دوخب ار ناشدولاه4 جون هک درک

 5 ۱۵۹۳۵ لاس یعب دعن لاکن و درک

 «بش نز » مانب دوخ یئامنیس ملج 8نيلوا

 -ردناتسد هک دوب عقونا رد .درک یزاب

 دروفارک نوج مان وا یار ؛ ملبف نا راک

 « دئد رک باخننا هداعلاقوف ادنبا رد وا هک
 نیمهب مک مک اهدعباىا .دوب رفتم مان یناز

1 
 یناوجون رد دروفارگ نوج 8

 اچ هچن ؛ شیامن رسخد د یو رعع مان

 5 دون یناهتس + نیدز « یعایتجا رتخد

 درک اتنایلش ۰ ! شی رد وا

 هند اب هک یشحاف تسکش نیلوا

 بت وا تاص ملیف نرخآ رد ۱۵۲۸ لاسب
 ۱۵۴۵ لا رد دو (ابسافر نا نخد)

 لاکیروم شامن» مای یعلیف لوا شقن رد

 یج ٍوت 4 الا ووش و رلامع

 یزاو اب ملیف نیا كنها و دش هاو
 هنحاشلاس ثاهآ _نیرتهب داوه «نا

 نسب یک شاهلف دعب نیا تک

 < تیقفوم و ترهش ثعاب یرگید

 دناالمجت ۲ زا

 با( ۱۹۳۱ ۱ دف اهیسحآ كیستقا رب

 - (۱۵۹۳۵) اهدز دآ (۱۵۳۴) لرد له

 اهیسافیرایست و - (۱۵۹6۱) نز اب یامس

 گید

 ةسکسنا زا دعب اهلاس ۱۹1۵ لاس رد

 لر اب ررشامرون و و راگ ات رگ

 نرتهب ناوعت اکسا اچ تسنا وب

 مسلیف رد یزاب لتاح اب هنیب ره

 نیرخآ ردد ر وفا رگ وج 8

1۱۱۱/۱ 

 تت

 اگشیام

 انآ (ریردتق) نا ربا هناخراگب 8

 بس روبفسوت سابع و یمیرک سونبژ یساکع

 ینلحعم یاهیحا رط - دیع رالات 8

 نلژرف دیحم هبیرها رغسا . یلاس

 نانامخ- داژن یرداق رفولبن و می رک ناجرم

 رهلن زادعب ۸ ات هم هرامش ۲"

 نیسمالعغ ر  0 ۰

 ات ربلخیحا رط راتآ - شقن رالات 8

 رهظزادعب ۸ 1 ۵ - یدنک نادیم - فی رظن

 اه کس ءراکمهات

 (نیگن
 رانآ وتیلیرلاگ 8 ۳

 مش بک « هلحب

 ب یزابن یرلاک 8

 5 -- كان زلف رهث اس لداقم

 آ رفس هن ای ۰

 عط هحیص ۵

 سدنهم یاهحرلع -- رهش هناخراکن ٩

 ٩ - رهمگر زن نابایخ - نوحس كنشوه

 رهلخ زادعس ۸ ات

 هم هناخراکن 8

 ۹ »دیم شی امنا دنهمرانآ

 . رهظزادعب ۸ ۲ ٩ - هافرهم
 ۰۱ ۱ یرلاک نا رهت 8

 ردان بس یردات

 س ملعمتبد رت هاگشناد ٩

 نایایخ هم نایوجشناد

 ادهب ۷ و حس ۱۳ ات ٩۰ - 44 هرابش

 هلن

 یساکعراثآ
 : تلوزور یب رج

 رتاث
 هس هتابناسما رد ی اه ره هدکناد

 یناد رگ راک هبیل وایکامز ۱ الوگ | ردنامهمانشیامن

 : هلاژ ناباخ - میف سحلادع

 رهلع

 ها ررایچ

 زادعب ۸ -- زاد مندآ

 ( ریلن
 و نروبش هما ب رو ات

 را ده حب اه اعم |

 ِ هاست ال بس بلا رب

 ایایخ .. فیس مساف یناد رگ راک و هتشون

 رهلع زاده ۸ - یلعوب یو  تح

 تارگ و داج هماشیامن - یولوم رالا 8
 اهم یناد رگ راک هب رلیمر وت ملیس رهش

 لب سس ک دا ۲۱ نانایح ,: وگ

 ( رهط زادعب جب اههعنجز ,هظ زادع

3 

 ملیف

 همانشیامن- اکیرمآ و نا ربامجنا 8
 رسل ول ثالا رف زا میل + نارتخد نا رسپ

 زا ارزو نابایخ -- رتوجلاپ یناد رگ راک هب

 رهظ زادعب ۸ ۰ دادرخ ۱۳ ات ۳
 ۳۱ بس هسنارف و یسجنا

 هتحاس« ینع» ملبف : دادرخ لوا و تشهیدرا

 - اضری روپهاخ نابایخ - هییاش یرلآ

 رهلخ زادعن ۸ - ۵۸ هرامش

 رد رهظ ز ب۸ تعام اهلی

 تیم هی ابن رهش گر اب هن انیبا

 موسو مود : دا ربا یلم هناخملبف 8

 سلپاچیلراچ هتخاس تبالمیال ملق : دادرخ

 ناسراهبنادمم سس رهقنزادعب ۸مر۳۰ 9 ٩ تعاس

 رتهو كنهرف ترازو
 : ناربا یک ف نا 8

 اهنابز هب یلالال ملی ۳۹ ۹ ۱

 رهظ )ادم در۳۰۱ یزا

 ۱ 1 ومآ

 سیا ایه ز تنراو- ره رتانت 8
 رهلخ زادعب ۸ ۰ تشهببدر

 اینا ربا یقیموم هد رف غاب

 ءف :تشهبب

۱۳۵ 

 نابایخ -- یقیسوم هعاشا و ظفس زکرم

 ی وا مح 6 و + رهظ زا دمب ۸ , دا

 صقر

 هراوشج سراهچ - یکدور رالا 8
 ۳۸ - دنله یشیابنهلاب هورگ همان رب - هلاب

 تشهباد را ۳۰ بس رهطف زاده ۸ : تشهددرا

 + رهلنزادعب ۸ و حبس ۱

 "هم صفر بش رس هلوگ ونبتسلا 8

 رهط ,ادعن ۸! داد رح م رایج
 سر ور ی و تست

 اس هراتس بت ۱۸۵ هزابش تب ۱۷ هحفص



 وب هنفرگی ست هر ملی و ه.اهاس

 لاح ره ست مس تب هم ب 5

 ی تاچ 4 « هل

 سسادیناج یاهینش ی ما ۳۳ لاح - ف

 بلبفیاهن ءلدباب ّک ۳ ۳ اب فک ۳ ب

 اهملفات هساغ ِ

 ساق هنا دمو اهجو بد و 1 اشاعس

 نادر . .تهاب اهنلف گن گتیایه و تمشم شا هفایق مه

 ابرف تف رز گیم میلی دوب هتشاذگ اسخ نم اله ست 

 ۶ هک دو یملف سخن ف امتما«یش هعلداب ف ذرگن ایل شا ف رعم ک

 فر اف مس گ ن 1 ۴ هل باج __ت ست

 0۳نیم تق رسن هج لح < نا رسا ونح و تابانش یه تب یاد رف روبع زا وج یعیش

 یا لزف مسدود تاوزا و

 .دون وایا 2 زاعا دیناسرت هشحوات ار نیدرف نوراف حک

 تخرد زار ؛ اهدرم هچوک , هناخدور ربسع ؛ راظتنا لحاس ؛ حل نیمز ء بش همسن دابرف

 تسا ید رف یرگت زابیاهنش ور هطقن ,لارخ زا شی ان لشاباب ؛ دجتس

 ادب وناحلب املا د هک د وب
 مزوستع

 ۱۳ او مر !هچ و

 واهیملزا نیدرف « ملیف نیرد دشیم یادم
 ,اما تفرگیم هلصاف , هدن هتحاش

 شاد «بش همین دایرف ۱ رنا رف یش

 ۳ ده یکدناهبرجتاب وا ۶ عفومن ؛رد
 اب یلاسشآ رظفنزا هژیو . اعیس

 ۱۳ ینادرکرک هب تسدد ون هتخ ودن

 .دو هبرجت نیا ناونع هنسرگ یاهگرگ

 ورم دزفوگ نیدرف هب هک یماات یدبرج
 مادسقا دوز یلیخ» ملیف یلادرگر اک ی
 وونع * یلادرگر اک هعنانچمه تسهدرک

 ۳۷ یرادچنف هجوم دار یقت نا همت
 ۳ ۳ 0 4 دون

 تیلتلوا ناوچ « نامز نیارد نیدرف
 یلومع تیبوبحم نیا ابا .دوب ییوجم و هدش

 تی ویجمیاس ثاس سیسخت ؛ اهناسنا ,دوس

 * دیآیم باب نیدرف یا رن یرتهدرتسک

 و شدنادتاپ « هاوخریخ « ریعف یناوج
 راستا لحاس . لماک ینانا هتفرمهی و

 شفت یافبا رظنن زا یدنمورنآ هناوتشب مه
 قاتشذگ ی ط رداما. دوب توانتم یملیف رد

 ۱ ماگ ناسکی یخ دادتما ردن هدرف اهلاس

 یلوسح شورف زا ؛ شیاهملف . تشادبعرب
 یاهتیمرد یلانتسا لاحنبا اب .دوبراد

 یرگنزابرظن زا ؛ تیبوبحم رظظنزا نا رب
 دتیمن بوحن

 ۰ هبشچ »۰ یاهملیف رد هک ,یمساب ثاعاس

 ندرف اب «راظتنا لحاس و

 «تسنرق یاقآ» واتکر شاب . تشادیراکمه

 ۱ لط یصسای4 ۲ «یتال» یملیف .تاخاسار

 مسلیف هدنهد شامل یاهامتساب شدادرا ره

 دصق یمساب هکارچ .دوب نتخاس هب

 سگ تذل « شرترب ملیف ا تشاد نآ

 کارت یملیف یتسیابیم یفرط زا
 لک مهارف ینامنیمورگ كي رد شيام

 یالیف تساوخیم « رارقو لوف نیا بس
 راچد اهامنیس شباعن همانربا دشاب هنخاس

 «تخاسارمتسیبنرق یاقآ »سب ددرگن للح

 تاحوتف دیلک ؛ ملیف نسه هکتبا زا لفاح

 سا هک دهاوخ نا ریایامنس رد یراجن
 رگاخامت هک تشاد دوخردار یلما وع

 زومآدپ كانزوس یاهملیف یاوم یملیفا
 دوم هجا وب نام ما

 قیقوتهک -یلهاجدن _
 رتخدکب لد تدویر رد ار ی

 یارب جروبا یادص .دادیم ناثن

 اب . دخ هدینش نیدرف یاج هب راب

 >ثیهر و هیامیب یتانلک و یبرض یگنهآ
 ؛شسمویراوه : دون *«یمشاهر وب

 تیماحخ بساباما ۱ .. رتسم زبمورنیش

 لوقت رعث نیمه ؛ رگانامت یگدننک بذح
 نیدرف, تسشا اهل اهد یو «ینایئتدنب» فورعب

 ۱9*هرب تیدوبحم رفن زا , میلیف نیا
 کلاس پیت و ۰ تفرگ یشیبدوخ ناردقره

 ی اد نا ربایامنیس لاسد

 یرگید یهجبتل ۰. یاقآ» را ! تخب
 ه6الارا رد نیدرف « هکنیانآ و دش ذخا ممه

 4کنآین . تساقاوم و تحار اهببت هنوگنبا
 هعزاسب كسب تسرد شزرا ؛ قیفوتیا

 ۲۱ هحفم رد هیقب

 یاس ها تا ی ین

 و

 «تایح با

 هجم

 هتخاس

 یمدولاش + وا



 :دجنس تخرد زار و لمشاباب 0
 ۳۳۳۳ ش

 ...دیسزهار زا « لزغ» اب







 « یعونصم مشچ كاي اب یدرم
 یه وبنآ و ۰. هرا هقیب یلکیه

 ....كاچ هنیس نارادتس9۵ /
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 و . دیرادرطاخب امت ار لاحس وهدول
 حیگ ییلپ نیا هک دیاهدرکن"ش وما رف املس

 لاپندب « ینانج یاهتیعقوم نیرت ریطخرد
 یسک دنک نشور !رشراگسساتدد رگیمیتب رک

 یناوجزا هکی  درع

 هک یزیچ اهتتهب و دوبتسایس ر
 ِ یرگیزاب و دواساشا

 مه ار شرکف الصا ؟ یرگبزاب و نم

 هتشررد ندش لیصحتلا عراف رحآ

 ردندرکیزاب و اجک یرادا و یسایس مولع
 رد ندرک قطل هدرمهتشک نم ؟ اجک انس

 .*سب وم دون یسایس یاهگنینیم

 زا ار تسایس هب هقالع نیا « رتیپ»

 یولج هکیماگنه. تشاد دوخ اب یکدوک

 هدزناجیه یاههرهچ و تشیم نویزیولن

 شوجهچ اب هک درکیع هاگن ار نارادعتسایس

 هرسگ یاهتثم و دننکبم قلتن
 كانیتیم

 ناگدنوشقیوخت دایرف هرابکب و دنهدیمناکت

 دوخاب و دزیم جنغ شلد , دونیمدتب ا وه

 رادعتساپسكی یگرزب رد ات تسبیمنامییودهع
 دومن لابئد مه ار لآهدیا نیمه . دونفورعم
 تخادرسپ لیصحت هب یسایس مولع هتشر رد و

 تساپسزومر یریگ ار فابعورت «
 ندرسک قلع هک شیوزرآ هب ءاگچیهامادوسن

 یاههرهچ زا یکی ضوع رد و دیس دو
 : ددرگ نویزیولت وامنیس بوجم

 ناتسریید لیصحت هرود رد طقف نم»
 ؛راچبر» همانشبامل رد زادنا طلغروطب هکدوب
 مدرک یزاب رییسکش مایلبو فورععرثا «موس

 رطاخب افرص همانشبامن نیا رد نم تکرش

 دوب مردام و ردب یاهندز هیاک و هو

 مهساک دتشاد ترس ؛ نم نادرهم نیدلا و

 یرسنه یاهتیلاعف رد هباسه یاهدجب لط
 : ه دزیم قث شه مردام , میوج تک رش

 !تردپاب هث یراد تهابخ نم هب هن وت

 ؟ تی وت رد ساسحا هرذکب ارچ رثیب رخآ

 لثم ه و یاهنفرگ داب ار یزاسنتخاو هن
 هیاسهیاهرسپ - «یرفج « تربار « میچ»
 یاهتیلاعف رد - عقوملآ رد نم یاهسالکته و

 ثآاپ مردپ , ینکیم تکرش ناتسرببد یرله
 یرسطب هت یتفلک هب هک شا ینییهرذكنیغ

 حود رله , مرسب « رتیپ : تفگیم دووجبآ

 !ارسچ ملادیم ,نم . دنکیم فیطلت ار مدآ
 هک یراتخم . یوث رادمتسایس يهاوخیم

 مدرکیم

 رد رضاح هوبلا فرطب ار ه

 تبذج اب و

 مدآ ؛ وملک : كالاف رتیپ #
 !. تسا یاهنف راو و لش

 الاح اما ینکب یهاوضیم یراکر ه هدنیآ رد

 یزاب شیامن كي یوت . ادخ یاحر ضحع
 دراچبر شبامن رد نم هک دش يروطنبا ؛ نک
 تیاضر نم زا اهنآ ات مدرک یزاب موس
 ناشدوح لوعب نم دوچو هب ونشاب هتشاد

 :شیامننیا ردیزایز ! یپاما ! دننک راختفا

 مدیشک طخ ار ندش .دنمرنه و یرگیزاب رود
 رسندوز هچره ات قشم وس رد هب مدیچ و
 .«! منک هدامآ ندرک ینطن یارب اد منوح

 یناب زا «كلاف رتیپ» هکنيا دوجو اب
 شراک اما دوبن یضار شیامل نیا رد شدوخ

 شا نیدلاو صوصخت - نا رگاشاعترلظن رد

 ردات دش هتساوخ»وازا .درک هولج هکر عم

 واسا دیوج تکرش مه یرگبد یاهشیابل
 قاشتا دعب اهتدم . دومنیع عانتما هلاتخسرس

 هزابکی ار وا یگدنز ریسم هک داتفا یبلاج

 »رک  شوع
 شامل رد مسا وخسن اعفا ونم + هب»

 مون رهاظ یرگیدیاه

 ینادرگ راک ناسود زا یکی هک شیامن كيندبد

 هک م دو هشن رونه , متفر رتالت هب دومنیم

 درک ساعتلاو دمآ مدرن همیسآ رس تسودنیا

 رامسیناهگ ان هک نارگیزاب زا یکی یاجبات

 یاسیا .دوب یرتسب ناسرامیب رد و هدش

 نویدم رمع رخآان هک تنگ . ملک شقن

 هزیرب شو ربآ مراذگن رگا دخ دهاوخ نم

 یک رادقع اب دوب یهانوک شقن

 ناوا شف را رسا زا یپ هرخالاب . دولاید

 رگیزابسابل و متفر هنحص تشپ رونلایف. وا
 دوب ماهزادنا هاتخیشوخ هک مدیشوپ ار باغ

 ۰... متفر هحص یورو

 یا رد هک یبشث ایا

 هاتوک شبامن نیا رد«كلاف رتیپ» شفت
 ناد رگ راک دنچ هک دینخرد ناجنآاما ذوب

 سشبامن رداد دنتسا وخ وا زا «یودارب» رنات

 : دنک تک ر ش نانآ یاه

 هسوسو !رمات دنتفگ و دنتفگ ردقنآ»

 ءمتشاذگر انک ار تساپس هثیمه یاربودندرک

 »- ۲۳ هحفص ۲

 هس يا نم مدییهف اهنعب ؛ .دینا.دیم

 هدوب مرا رد ترهخ هکلب ماهتشادن تسایس

 مه اس رد ترهت دکید قرف هچ . تسا
 نیا هک دینک رواب , تسا ییوخ ترهش

 هاح ات ارم «یودا رب» فورعم یاهلادرگ راک
 سیم متسد مدرک رکف لوا دندرپ الاب یا هغبان
 عدج یسلیخ هیضق ! 4 مدبد دعبامادت زادلا

 *«.تسا

 هماشیامن دنچ رد یپ نآ زا « كلاف
 هسک تشلگن یتدم او تسج تک رش یودارپ
 و تفرگ رارف یلاملیس لفاحم هجوت دروم

 ملیفرد امیس یرگبزاب رد شا هبرجت نیتخن
 . دوب «یرفوتسب رک »

 ما رغ شبا ربی +هوخ تیعقوم ملیف نیا
 زا یلاهتسف رد هلصافالب هکنانجنآ .درک
 یا * مانب «لواپكيد یوغ» یهعومجم

 ۰ تسچ تک ر ش «یگن را هجوگ ولبکكي
 زاغآ یماگنه زا وا تیبوبحم و ترهش

 # بیس هزجعم » ملیف رد در وف نلگ اب هک دش

 "شقت هنا رهام یاغپااب تسناوتو , دومن یزاب
 .دهدرا رق عاهشلاتحل ار دروفنلگ ی زابدوخ

 ۳ رد هیقپ

 امنیس هراتس ۱۸۵ هرابش



 ی تست

 كج زا شیپ یاهزور رد ملیف و یر )وا هد

 تکتردآ زادص اماده یرصیلس هند ملیف مو یه

 نیرتگر زن رد هک دونیادباخ نآ هند لیلد. دروح یتحس

 یساستیعفوم هاگچیه اکیرمآ یاهرازاب یعبایندرا زاب
 دو هدروان تسنب

 رحم ها ينزوت بوخس تک رخ شیپ هنچ
 تار سن ۷ .دش لیطعت یرسیلم هر لباس ویسلگنا رفع

 زا حراسخ رد یرتیلیب 4 یاهی- یاهنکرت نسچ سا
 نیا هرابرخ یتالاقم هاگشاگ و تفر نیب زا زین ناتسلگنا
 . دش هدزپلق ططقف ییامنیس تاعوطع رداسسس

 دو یرضیلس هیچ ملیف نتفر نیر ! لیالد اهنپا

 هر ملیفر | اهلاس هک ییلگنا روتامآ زاسلیفرازه دنچ
 یاسحا یسجع یگتسلد ملیف نیا و دندون هدرک هنافتسا

 نيآ رازاب قنور ناچمه ات دندرک شت# یعج هتسن دندرکیم
 ود یکی. هنارادافو یاهلاجنج اب . دتک ظفح ار ملیف عون

 هر ملف ددرک رداع عورش امیتسم ناگدشورف را رقن
 دون ملیف نیا شیادیب لحساک - هنارف زا نآلباسو و

 امتیس هراس - ۱۸۵ هرامش - ۲۸ هحفص

 نا

 هکنآ اب , یتسارب. دندرک ایند یاهرازاب ایورا طافن رباسو

 هرورسسا تساهدش پایان الاباک [یمزاه ردملمف ع

 دراد رکشت ناچ هک

 هد یاهملیف ناگدننک هدافتسا هچوت یزیچهج انیقد

 ون سن

 دوشیم ادیب ناتسلگن

 رداک هک تسا ملیف هزادنا اهنت !دنکیمبلج دوخبا ری

 یاهحاروس .داهدایم نان هل رزب ملسف سرعت هجواب ار ريوصت

 مسلیف هبل ردیرتملیم ۸ و ۱ یاههزادنا رد ملیف رانک

 اطسو رداهخاروسنیا مم 4رد ملیف رد هکیلاح ردنن رادرا رف

 بست رتنیااب .تسا هتفرگ رارق رداک ود نیل رزم ویلیغ

 ننا و . تساهدرک رب ار ملیف شرع مامت ابرفت ملیف راک

 ۸ یوررب یرنهب یربوصت تیفیک تعاب رتگ رز رداک

 مکچ وک دابز مم ٩۵ میلبف رب هصت حلعتنیفح رد . دوبدها وخ

 مسلیف زا مهنآ تمیق هناتخبدب اما تی مم ٩٩ ملیف ز

 هداصتسا هک د ونیع تعاب هلئس نسهو . تسن رتعک هم

 دنریگب
 دیدج یاهروتکز و رب واهس روت باخنا تسا یهید

 را رف تیلفا رد میلسف ون ن ع ون نیا ناک دنن مس و

 توانسیلبخ اهنآ تمیق هک میل وگن تسابلاجاما تسادودحم

 ته نا زرایلیح اسرفتم ود تسد یاهسرود

 اب ار یزامصلیف درگب ميمصتيک رگ بت تایاکما

 مج ۵ر5 یامنیس غا رب تسا نکعم دنک عورش مک یلام

 رد هلصاقالب.دش رب را رس رازاب رته و رتتی یاهروکزورب

 نازرا رطاخت .درک یعبرس تفرتی مج ۸ كاح زادعن یاهلا

 تناو یک ره رابنیلوا یارب مج ۸ لاو و ملفددوت

 ی ٍِ دنک تسرد دوخ یا م رد رس ثاب

 مه زوهاما دخ رازاب دراو تنه ریو ۱۹۲۵
 درادناتسا ۸۵ ملیف اهروتاعآ زا یدابزمدع ایند رسارس رد

 درادناتسا ۸ ملیف لیاسو.دننکسمدافتسایتوف ۳5 یاههقفح رد

 هار نیا رد زونه هک یوروش ردزچ - دونسن دیلوت رگید
 شتخادب زاس هکینامزاند تودنب ملیف هیهتانا دراد تلام

  تفاب دهاوخ همادا دوش ساسحا ملیف حعینا
 شو رعب هف رطود ینوف ۳: یاههنلح ردد رادناتسا ۸ ملیف

 زا دعب و تسا رتعیلپم ۱٩ ملیف ضرع هک یهتدید-رس
 [ضاد هرابوددت یرادرسلیف ۱؟نییرود اب رابکی هکنيا
 ملیففع یور طقف ریوصت ل وا4 هفد . دوشسهتشاذگ نیرود

 تفرگ یاج نیبرود رد ملیفهفلح هک مود هعفد و :ونسطس
 نایاب رد . دوشیم عقاو هدافتسادروم ملیفرگید .فش

 زادعب و دنتس رفیع راوتا ریال هب وئنش یا ره !رتآی رادیصلش

 ! ملی صوصخب یاهتیتام هلو وثتش
 ی

 هنبرب طسو
 باحنبا اب و دونم هنیسچ مه ملیف یاهسا و و دوتسع

 دام تهج توف ج۰ لواع و م+ ۸ سرعت ملیف هعلح ثاب

 , دوم هدایآ

 دوب رکف نیرن هنالفاع تساهفرط ودهکم لیف عون نیا رک

 دندوب مم ۱۱ ملیف هلادنا نامهب ملیف راک یاهخاروس " رب

 بنشاب نابهات و دون راوتا ريال یاههاگسد شیوعت رای و

 هتسش زین ار ملیف نيا دتسلاوتسم مم ۱۷ ملی یوئسش یاه

 ملیفموس ككب هزادناب ططقق زبن یرتشم هتبلا و .دسک باچ و

 شام هتبقد ره یا را ۸

 دلرزب یاهخاروس الثم دنتشاد دوجو ینالاکشا لاحره
 و دندشسم ریوع رداک ندخ رتکچو تعابملیف راک

 هک دندوب هم نیا نارگن مج ۸ یاهرونکژورب .ناگ دن زا

 هدرسب ات دوش دیلوت دیابیرون ثلچوک یربوصت رداک یا رب
 را زاب و دش حرط یاهنف رثسب پال . دون شور یفاگ ردغ

 رد جم ۸ ملیف و درک لح ار لکنس نیا هک .دیدرگ هجرع

 تشه ربوس 8

 هشح دن

 هتبلا .دنک یضار دراد4 ۲ ییوخ یربوصت تیک زا شيامن

 نسرتیلومعماب یتح . هناخرد كچوک هدرپ كي یوررب
 . درک ه دهاشم ار یفانشو فاص ریوصت ناونیم روتک ژورپ

 ةرادناتسا مم ۸ نا زاملیف رثکا محا زماده زا رتشدهک یلاکشا

 ۰ تسا یرادریلیف طنو رد ملیف نینادرگ رب موزل تسا

 تحت رع یتسبابملیف هقلح ندرکو ور و تشب هکسا سوصخب

 انوتحم یگدید رون زا ملیفات دریگ ماجلا مک رون طنارث

 فرظرب قاوتیم هلصوح و ربح یمکاب مهارلاکشا نیا .دناس
 درک

 ردار رفت ۲۰۰ زا شی تساهتسناو رتاح لاح

 حسه ناتیئامنیسراک انآ : میسریملاوئس كن الاح
 بلا ردگدینک غورغ درادنانسا ۸ لیاسواب هک دراد یلامتح

 ؟ تسلا هدرم رگید ملسف هزادنا نیا دینادیم
 نسسا دننکیم رکق هک .هاسریم رلتب مدرم زا یتع

 هکلاح رد ؟ دینک عورشدرادناتسا ۸ لیاسواب هکد رادیلامنحا

 رد یدایز دادعتب زونه تخا نرتهب اب و اهلدع نب رتهب

 فلتخم یاهثحب و تاراهظا .دنراد دوجو مود تسد را زان

 رنج رثب درادناتسا ۸ ملیفا یلامنس راک عورش دروم رد

 وتسا رتناژرا رگید ملمفعون رهزا ملسفع ون نیا تممق ۷
 را زایا ريز .تفایدها وخ هباداد ودحما تدماتالامتحانآدمل وت

 درادحا هرنآ

 دبلاوتس لوپ یمک غلم تخادرپاب هکننا یارب #
 ماجنا یناوا رف لامعا هک دبروآ تسدبار نسرودنن رنهت

 ۲۷ هحفح رد هل



 یعیافو دهاش دنراد ر

 ما رسه ننا رد زبل یسایس یتح و سح

 هک یسارآ نامه مسارم نیااما  .اشآ

 هسضناخ و دنابیم نانرج ,دو هد ع

 هرذگیم نآ یلع رد هک هچلآ و - دریگس

 ناگدنس و تسا ناگدنرب یقرعب و شیامن

 رددوسخ بوم تاگر انس ز ۱ زین نوب زبون
 «یلکن ج» هرود نیا رد دننکس ندیدامسس

 یراکز ور هک فورعم زاسلیف و رگیزا

 !رهیات رد یا رچا دو لاکی زوم یاهملفراتس

 سین و - درگنم هداهعب نس یو

 حروج» ۰ «واشترار» «نواهیالگ

 ناتو رت ونج وین
 ولبن» ور هجوت نیرتتسبش نا رد

 بشمآ وادوچ - تسا هدش قولصب «نمروق

 هتفایزابار دوخ نادنزرف

 دون یکاهلسکج ها هک زاسلف نيا

 دزاد میمصعت و هدخ میقم اکنربا رد لا

 یاس رد ار دوخیاهتیلاعف
 زا هتیمهاهتنم - دزاس

 یارب و در نیم یر

 ماجنا رس. تشاد یتالکشهاکیرما4 » یکا ولسکچ

 تسلود هرخالاب یرود یتدم لمحت را 2

 اکیرماهب وا نادنزرف ما زعا اب یکا و لکج

 دنکي ع تشفا هم

 ترسم و یلاحتوخ دنوشیم مالعا

 نارتهندوشيه هکنیااث  درگیم جوا مه وا
 تساحسا رد تسا هدش هتخاح ۳" لاراسلف

 نس یالاب شنادن ر رف ءا مه هک

 نیرتگر رب عقاو رد
 داوناخرثس رامهو هدخیقفوم شراک رده

 یصخشروما و تلود كم ندومن دعاقتم و

 واکمنک ناراگنربخ خلب رد نمروف
 با وح . دبآ اکیرما 4 !رچ دندیسربیم هک

 : دهدبم
 داعتا اس اکنرما رث هکبایا

 لشم یملط هاج زاسلیف و دزاد یرت عسو
 نآدباوتیم یلاملیس نسنچ یا آریا ۲

 یاتسس رد
 رد دعقف نم

 , دیابن ار دوخ ها وخلدتااکیا

 هوسجو یلکشم عون خیه نم يارب كج

 متخاد مع ینا زآ الماک مراک رد نم و تشا دن

 یصاسخ یاهیقلت دیابن اکی رماهب نم ندیآ

 بدروآ دوجو یساح تاهج زا اناح ۰. ۲
 هاهدنارذگی کا ولکج رد ار مرمع رخ و

 مد و تسلم مها وخس منا دس كچكبا رد وخ م

 طانتسا ةرابزد ۷نهروف« . منک .اننح +

 دیوگیم «هتخاف یتق یاصف را دوح

 هدناوخن ار هصق نيا الی

 ؛روآ ناگدنک هیهت فرط زا یتقو  مدوب
 ! رنآیسلیمیل اب دخ داهنشیب یمنامنیهب نآ
 دنآ هعاشیامن العق متناديم نوچ .متف ریدب

 نم

 یتقواما دو هدشن هجا وم تشفوماب رثاتت

 مین طبا و
 نارامیبمیوگب رتهن اب ناگناوید ن

 نآرد حلاعم ناکشزپ و ناراتسرپ و یناور

 رطن را یتایصوصخ مدنا وج

 منا یسایو اند و بلاج نمی ! رب

 ارثآ متفرگ میمصت

 لاس نیا رد نسروف

 مان

 «ردهرا ۱۹۵۷ لاس رد هک هلاراهچ و لیچ
 و دون هان لیصحتلا راه كاری

 ناسسآاب سپسو وبرانس ننشوناب | رشراک

 ار یندم 9 دون عورش ینادرگ راک

 رد نادرگر اک نا ولعهب
 اس سوناف رتائت ۱

 هک دوشیع یفوم وا ٩۳ لاس رد

 شاهشنامسس رد ار دوخ لقتم راک ۳

 ..دراذگن

 هک ریگسم میمصت نمروف ۹4 لارد

 اکیرما یهارو دنک ال رت ار دوخ نوع

 5 هئس

 اهناشن شتآ نشچ « قثاع دن ولب نوجمهیب وخ

 نا رسپ و! رب هزترب جروج» هب
 ملفر رب "تا رگی ل» و «باتفآ

 دریگی ع قلعت «وبماش
 رسا هدن رب طفف هاههرا ورآ » میلیف

 ناریته و «ردایفانرو) زاتوم نیرتهب

 یرادرپادص نیرته ( زمایلپوناج) یعيموم
 دوتس ( رنراک ۰ یردب « مه , توه)

 نا رتهب هریاج یا رب هک .دنتسه ینارزاملف

 ون من یمداک اع ق رعات آ كي رب کی لناسا

 «(لیوفن) ینلآ

 لویتساو( ناسا رهلغ زا .دعب)تمول ید
 لسباش رداهآو (اههراورآ) كل رملسسا

 هدک هدنراب *نیمروف سولین» كررب راک

 یابیسهتحاب لا ه رود« ملف

 لاب زیح راخ ملف نن رتهپ ه رداخ هدن رس یو ر هم

 « !واوروکو ربکا » ار ملیف نا
 دون هتخاس هبخور رد یلپاژ زادما زاسلف

#۴ 

 شاد زیاحتفان رج زا نسب « رچلف لول«

 سوم نابژ سم تروص و تسد تاک رج اب

 ۲ هحبس رد هی

 اقتس هراس - ۱۸۵ هرانش - ۳۵ هحفص ۲7

 روس

 ۳ هه



 زد

 (هیقب) هنییآ رد یاهزهچ
 دنابهشاد ار یلاعسیم

 هناخدور یس « ملیف هب نایع نیرن

 هسلک ميروخیمر مه ریهر ریاص یهتخاس

 ملیفیا .دون هنفرگ راکب یدج ار نیدرف

 تشاذگیم شیامنهب وا زا یرتیدح هرهچ

 دوباسح یورز و هدن لرتنک شیاهتسز

 رتینوردا ریحور یاهناسون هک دوعنیم یعس
 یتبمرمث « ندرک ی عس .نیمه . دنک سکعنم

 نیزه تشون نیدرف همانراک رد
 یاقآ » قیفوت یمادا رد ؛ « نانامرهق

 ناسه : ندرف و دن هتحاس « مسی ترف

 درکیم یراب رنهداتفااح اهتسا , یلبق پی

 هدن زاس لماوع یهار ادافو راتفر ؛ ملیف نیا
 هک یرسم یالایند رد ار متس ترف یاقآ

 ۲ دنتاداو شاهمادا دصق

 حرنا نیدرف « یمسابكمايس هرابود

 گامل هک یروهظ هفاخاب یشاهروپیاهگهآ

 نانامرهقنام رهف قیفوت .درکیم رتشین !رلیف
 ؛نیدرف .دومل تسخن ملیفزا رتنیب نا دنچ وادار
 تشادیمرب ندوب بوبحم رت یدنلب یاهماگ
 شزرا تهج زا «تفریم جواهبور هچره و
 حگ» هکنیاات دومیم طوفس یرگیزاب راک

 هک ین . تخا ت كم وا زا «نوراق

 بیهشآا شسکش یاهههاو ۰ شا تبیه مت رخ

 اهرانهک « نا رگاشامت هتیل- یامهاو . ثقر

 هک دناهدرک و دندوهدرک تناث اهراب ۶

 یناساد ان ملیق یرس ثب زا لایفتسا رت

 هزیو - صخش یاهدب زا لماوع و صختم
 .دنروآیمن ماود نادنچ - ملیف نارگیزاپ

 یلا رگ اشامتیا ر دو ینکسم ؛ نوراقحنگ

 حر  روجاوروج یعاهتجا یاههدفعزا
 انور رد هک یلاهوزرآ نآ یامه .دندریع
 ریوصت ملیف نيا زد . دنآیم ناشغا رب

 یزامایور یهناخراک :تسردیرسهت هب . دشیع

 یرگیزاب . دن لوغ نیدرف + ملیف ننااب .دو
 یراجت تیعقوم رلنن زا !راهنیس نیا 6
 ابا حوا هب , هدوت تاسعرد دو و
 نا رمخ زا لاسد . زابتما نیا لاقرد ابا

 یضوراق جنگ یاهتس يعلس ریز اهتیم
 ولجهب ار یراجت یامنیس « نیدرف . دیآرت
 زرسم زا اهملیف شورف هک دخ تعاپ و دنار

 ؛ رگید یلوس زاابا دوررتالاب نویلیمشاب
 تشاداور دوح قح رد !ریمشد نیرتخسب
 هچره تیوحع هدش تبا تارکب , هچ

 دهاوح یماعت ماجنا رس دشاب مه ینالوع
 رگبزاب كي رنه دنام دهاوخ هچنآ و تفرگ

 و دروخ نیدرف یناشیپهب هک یگنا . تا
 یفن را ار وا اههبهب و هچهچ مادن مغربلع
 هک دوب شقفرب نانچ : تشادزاب یرگیزاب
 .دوعنیمن یندخ ككاپ مه بوخ ملیفود یکی اب
 ماسرسشورف اب فدا رتم یپ نیزا ؛ نیدرفما
 ره. دوبزاوآ و صقر نینچمه و اهبلیف روآ
 تشریم یرتشیب شورفهبور اهملیف نیاهچ
 «تسشفرگیم یلوزف یو تیوحم هچره و
 شاپ ریز « یرگیزاب راک شزرا رلتن زا
 « جربا یادصلب وا یگتماو . دشيم یلاخ
 فیرش ریفف درعناوج ناوج شقن , صقر
 مسلیف یرس نیژا هرابکب رگا4 ۲ دش ناچ

 «درکیم یزاب یتوافتم یاهملیف رد و دیربیم
 . دشمل وریور لابقتساا

 ترهخ یاحوبحب رد هک یاهفرج اهت
 ملیفدش هضرع نیدرق یوسزا + تییوبحم و

 زا وا دادیم ناشن هک دوب «اهلق ناطملس»

 رد متیر موادت ظفح و كاينکت رفغن

 ادیب ءهجوت لباق یلاهیگنخپ ینادرگر اک

 , تساهدرک

 رسا

 نا رگاشامت میتفگ رتشیپ هکنانجیه

 رارکل زا دوخ تقوپ + دشاب مهربددجچ ره

 نارگاخاعتینادرگ ور نياو . دنوشیم هتسخ

 ناعاد «.دنخیل رازه درم شیامن ماگه

 اب نامزمه هک ملیف نیا . تفرگار نیدرق

 یرس زا «نامیل ترضح هجیلاف و دیص»

 شورف اب دمآرد شیامنهب ء دم یاهبلف

 جنگ یاههلیف شورف رب تشاد هک مت
 ؟اتنامت . هلب تشاذگ متخ یحقن یثوراف

 ! دوبهدمآ هوتس رارکت زا

 رطخ كاز ؛ ملیف نیا یراجت تسکخ
 یاهلاسرد وا .دروآ رد ادب نیدرفیا ربار

 هتیاشیرابتعا ندروآمهارف زا
 یرگیزاب ناوعب -

 لفاغ - دشاب مه لکشم و یدح یاهشنت

 ۶+ تسشوصض

 اد دنا وتیم هک ۱

 «دنخبل راره درم * شورف مدع و .دونهدنام

 دناهدادهقیلس ریبغت نارگائامت دادیم نانن مه

 .دنیشن ناشلدب دناب میلمف + لواهلهو رد

 شورفیا رب بوبحم نا رگیزان دوجو اهن یعب
 هههنباروره رد . تسین یفاک ملبف كب بوخ

 دجنستخرذ زار :اهدرهچوک : اهنت « ملی

 شخوک نیدرف پیت رسغت رد هکد وب بوبا و
 وبورات رد نانچ وا میتفگاما , .دندومنس

 ینوراق جنگ یاهملیف یرس - شفت كب
 اهنته , اهملیف نیاهک دوبهدخرواب و هف ریذب

 یدبدج نیدرفاب ار رگاخاعت دنتسنا وئسن
 . دندشیمن مه ققوماکتس : دنک و دور

 اب ؛ ادج شرگبزاد هتخذگ زا ؛روا

 هفاجاب منهج » یتادرگر اک .دنزاسرودمکتسد

 نیدرف هکد ون تباث رگندراب «نم

 تساب یرتشید مرف یور تخانخ و یکینکت
 یلاد سگ ر اک رد هک یزابتما . تاهدروآ

 «لشابا» . تفر تسد زا هرابکسب«یتهصق»

 شزرا  شراجت یماکا اما دو یزابتسا
 هرابج» . دومن تول ار نیدرف راکی سن

 دو یشالت نیرتقفوم ۰ یفلعنناما هنخاب

 بیم یفرع»یاهزات تئیه رد + !رنیدرف هک

 هو نیدابنب ریمعت رظظن زاهچ ققفوب .درک

 ملیف یدام قیفوت تهجدب هچ و یزاب
 یاهملیف هرطاخ ندودز یارب « ملیف نیاابا
 .دوب یقاک « رگاخامت نهذ زا نیدرف

 درک یه «درملاوج» ملیف رد , كروژ
 ود ررع هب ملیف شورف « دنکایحا ار نیدرف
 و ریذبا تسکخ ملیفوداما , دیسر نویلیع
 كي دوجواهتتکار روصت نیا قشعرب مال
 :تسیفاک ملیف يراجت ی یارب رگیزاب
 یشورف ؛ ملیف ودرهنبا « هچ . دوم للعاب
 «بصعت * رد رانخیقت . رجب طوس

 یرگید یرهچ «نیدرف » زاات تشاد شالت
 ه  شق رییغت دح زا , شالتنااهک دزاب

 بیزابهوحن رد یلوگرگدو رتکاراک رییغت
 یاهنیسرب «رصیق » ملیف افیقد . تفرن رتارفغ
 ناپاپ « ملیفدر نیا تییوبحمو ینوراقجنگ
 نینچ رد تسیرگنیم رتقیدعنیدرف رگا وداد
 ككب هب وا دادیم شور رپیغت دیابیم یعقوم
 هسوپ .دوب دنمزاین ییاسح نتخادنا هتسوپ
 یلایمیک یهتخاس «لرغ * اپ هک یتتخادنا
 ملیف نبرد تقیقح هب « نیدرف .دمآ شیپ
 رد نادنچ و دوبهنفربذپ یلوگرگد نانچتآ
 ,شانیشیپ یاهشقناب توام هک یشقت یار
 مه و دوخب مه هک درک لصاح قیفوت ,دوب
 یضرد یربهر رگا دوعلتا نارگیدب

 هزاتس ت ۱۸۵ هزامش - ۳

 یاههتناد ء

 4ا را ینانخ ۵3 یزاب دنا وتیمدنک شاهرادا

 نیدرف . دهد

 رییغت رکشب رید ردقچ .دوبیم لزغ رکفب

 ردیرتب هم دانفایزاب هویش

 دنا وتسهگ تشاذگ یاجب دوخ یرگیزاب راک

 دلالم

 «لاحتبا اب ,

 .دشاب شایندوتس فالعتا و دادعتسا

 قیمع یاهجوت دنمزاپن :نامز نیرد « نیدرف
 هتقت شربذپ رد ساوسو « یرگیزاب هب

 واهنادرگر اک راک تلاما نتخانش « اهبلیف و

 یرگیزاب رته لیصا یاهشزرا هب نیتخود مچ

 یاربتسیراجت تیقفوم نتفرگن رظنن

 مهیرگیدیاه« لرغ
 رد و

 هک تسیرید نیدرف

 هج وجسهب .دشاب هتشاد شاهتلاعفیهمان راک رد

 تسیث رد

 (هیقب)ذوسن و رب زلراچ

 هیحاصم نیا بیئرت و منکادبب ارامش ات

 كيمادک دیئوگب امب تسا نکممایآ مهدبار
 ؟ دیراد تسودر ةشيل ار ناتیاهملیف زا

 میوکب اررماتیعقاو مهاوخب رکا
 یستح - مریب مانمیاهملیف مامتزا دیاپ
 و متشاداهنآ رد یهاتوک شقن هک یناهملیق

 رسکف اهتتم مرادی ایالد مه مادکر ه یارب
 هسه ندینش هلصوح و تقواهنتهک منک یمن
 دناهداد داب امی الومصم - دیشابهتشاد ار اهنآ

 ا تسا رتهپ ی نینچ باوج رد هک

 میربب مان « میاهدرک هک یملیف نیرخآ

 كامکنآ شورف و یراجتیاه هبنج هب نوچ

 .دتکیم
 ناتدوخملیف نیرخآ زا الاحر وخ

 َشناگدننک هه رطاخ تیاضر ات دیلوگب مه
 . كخایدع دش بلج

 «همات رهظزا » مانپ تسا یملیف نیا -

 كنارف » ار شاهقالخ یاهراک مامت هک

 ناوتیم ابیرقت . «دادماجنا «یرولیک .ید
 قراسلای شقن نمو تسون نریسو كي تفگ
 یاوضا ریسا نآ یطرسک مرادار كناب

 نزنیا شتن . مرشیمايز رایسبهویب نز كي
 هدنکیم یزاب دنلربالیج مرسعار

 هشیپرته دیاباشهک دیآیم رظنب 8
 نونکات دیلوگب دینا وتیم ایآ .دیشاب یراکر پ
 ٩ دیاهدرک یزاب ملیفدنچ

 «رابشو پاسح ,دیهاوخپ ار شتسار
 دواپ دیال . هتفر رد متسد زا رّگید مپاهملیف
 هدافتنا رتویپماک زا اهنآ ظفح یارب

 مئاوخیم يثامنيس تالجم رد یهاگ اما - منک
 ایآ ماهدش رهاظ ملیف هاجنپ زا شیب رد هک

 ؟ تسایفاک امشیارب هبساحم نپا
 كيار ملیف دادعت نيااپ یرگیزاب ,رگا

 یکی مهنم سپ + دیلادیم راکرپ هثیپرنع
 دایژ نم متفگ هکیروطناص . متهاهنآزا
 وروریز « دوشیمداهنشيپ نمبهک ی اهدادرارق
 هک تسایفاک طقف منکیمن كيسو نیگنسو
 طیارشتقونآ دنک بلج ار مرظن مليفناتساد
 مسصح ؛ مریذپیم تحاریلیخ ار راک
 . دشاب یراکهزاب متآ شاهدنزاس رکا

 زا . تسا بوخ یلپخ میلام عضو
 یبوخ یگدنز هصالخ متسه یشار مه مراک
 ۳ مریگب تنسار یکدنز دیابارچ , مراد

 دیاخ - مراذکب رادمو رارق مدوخ یارب
 نا زاسلیف هحوت دروم هک تسانیمهرطاخب
 . متسه نایجائاست

 مرگشن یلیخ 8

 دیاب لزغزا شیپتقو یلیخ «
 هل ) راکسا

 و رک ردام و ردپ وراتح زا اهلالورک

 ۳ هک - دنکسع رکشت دوخ لال

 ندزفکاب و درگیم رارف راصح هجوتدروموا
 .دنهدیم رارق نیسحت دروع اروادتمم

 یسگلا 4۸ رد راکسا بیترت نيااب
 یاهما لایند هب هک دهدیع ناشن دوخ

 اهنب رتهب ططقفدها وخیم هکلب - تسیث روهشم
 دیابت ار

 نم
 هتخاف سلف زارف رب زاورپ * لاسملیفنیرته 8
 نوک ثكج : درم رگیزاب نیرته 8
 (هنخاف صف زارف رب زاورپ)

 زاورب) رچلف زیئو : نز رگیزاب نیرته 8

 (هتخاف یفق زا رف رب

 حروجا مود شقن یار ترم رگیزابنیرنه 8

 (پاتفا نارسپ) زنرب

 : مود شقن یاربد زرگیزاب نیرته 8
 (ویماش )نارگیل

 نمروق سولیم : نادرگر اک نیرتهب ٩
 (هتخاف ینق زارفرب زاورب)

 (هیقب) دروفا رگ نوج
 لاسب (دهآ نیجیس رسرپ هچ) شیامن رد
 ,تخیگنا رب ار نایچاشامت باجعا ۳

 هتحصرد هک ,یتیلاعف رب هوالع دروفا رک

 زین یگدنز هنحص رد تشاد رتاتت و امنیس
 رخآرهون و درک رهوخ رابراهچ .دوب لاعف
 . اباشوتکر ش كي ریدم (لیتسا درغلآ) وا

 یکی دروفارک نوج و دوبیلکلا ریغ یاه
 . رد غلبم نیرتقفوم و نابایرازاب نیرتهب زا
 . . ذوب شرهوخ تک رش تالوصحدروم

 15 نسب و دوب هویب رمع رخاوا رد
 یاهملیفزایحب تشذگر د یبلق هلمحبیگلاس
 (۳) رارقیب : زا دتراب شرگید

 اولاخ زا درق نیرخآ - (۱5۳۳) ناراب
 1 زا رتالاب - (۱۵۳۷) ینیچ مناخ
 سس (۱۹4۵) وگنیمالف هداج - (۱۵:۳)
 لعفاحیب - (۱۹۵۱) نم يهثيدنا دنفاحادخ

 لا

 ارش «یغاب نیرخآ » لابرسرد
 را یا ادرارق یریدقت

ٍ 

1 

۸ 



 (هیقب),یزاسملیف

 رد هک لیبق نیازا و .دراد یبوخ یسدع تینیک و
 ناوتینار تایصوصخ نیا رگید یاهنیرود ر

 لطسم

 تایچیه
 .درک ادیب

 ملیف هزادنانیا یارب دیدج یاهنییرود هکتآ اب
 هزادسنا ون اب یدیدج یاهروتکژ ورپ درادن دوجو را زابرب

 میصت یتح رگا نیاربانب دراد دوجو تشهرپ رسودرادناب
 بتسلاوست دیهاوخ .دینک راک تشه ربوسابادهبهک دبریگب
 .دیهد ناثن ار دوخ تشه ریوسیاهملیفر ونک ژ ورپ نامه

 تسمه ریو +

 ۸ هدخلیمکت عون تسادیپ نآ مسا زا هکر وطنامه

 جیرتراکك يرد مسلیف هکنپا رطاخبهدشلیمکت .تسادرل دنا
 نسییرود رد نآ نتشاذگ هک تساهنفرگ اج رو دس
 دوجویگ دیدرون رطخ هجوچیهب و . تسا ناسآ هداعلا نون
 درادب

 نمتیا تک ر شطسوت ۱۵:6 لاس رد زین تشه ریو

 ناجیه مک ت سنهکد ش تعاب ملیف نبا و دش یفرعع كادک
 ایئدرسارس رد ملیف نیا ناگدنزاس .دوش داجبا یاهداعلا نوف
 هلباقمتا رییفت اب اب هک دن ریگب میمصت اعیرسدندوبروجم
 هد ننک حرط ینیدج یاهروتکژ ورپ و اهنیروت اب و دک

 اهنآ مامت انس نودباییرقت .دشاب دیدچ هزادا اب بساتع
 ار ۸ ریو و دنوشب كلادک ورهلابند هک دنتفرگ مسصت

 .دنک درادناتسل۸ نیزگیاج

 یاههزاعع دندش روپچم ناگدنشورف و ناگدننک عیزوت
 یلحمساتتاوس ات .دننک یلاخ درادناتسا ۸ لیاسوزا ار دوح

 یا ریاهتآ رثکا .دنشاب هتناد ۸ لیاسو شورف و عیزوت یا رب

 درادلاتسا ۸ زا هکیلاهروتامآ .دندروآ نیئاپار اهتیقراکبا
 صرعم رداهتآ شزرا اي لیابو زا یضبهک دندرکیم هداقتا
 اهتآینارگن نناامل .دریگ رارق ندوب ,هدافتسا نودبرطخ

 هکاهنآ هب نازرا یتمیقابار دوخ لیاسو هک دش ثعاب مکت سن

 . دنکر اذگاو دنتشادن متسیس ضیوعت یا ربیاهلجع

 رنو تسا یتکر شهب قلعتم زورما تشه ریوسلاح رهب
 هجوت دزوم رتشیب زوریزور نامز تشذگ اب هک دیریم

 تسا مچ ۸ مه زوه ملپف ضرع . تفرگ .دهاوخ .رارق موعع
 یاهخاروسا ریز درادن ار درادناتسا مب ریوصت حلطسیگر زیاما
 ننآ تیعقاو . تسا هدرک رتکچوک ار ریوصت رداک ملیفرانک

 نا و ,تسی هدافتسا لباق رگید هفر طود ملیف حرط ٩ تسا
 !رسز تساهداد تسد زا ار دوخ شزرا نونکامه ملیف عون
 یرادیرخ ار تشهریوس یتوف 0۰ جیرتراک كي ناوتیم
 .درک یرادربلیف یتحاربو تشاذگ نییرودلخادا رثآو درک
 یود هکیلاح رد و دوش هتشات داد رلوتار بال هب ارنآ سی
 و تفرگ لیوحت راوتربال زل !رنآ هدخ هدیچیب یاهقلح
 راک طسو رد هک دیرادنار نیا رسدرد رگید داد شیامن

 دوجو یا هعفح اجنارد الوصا و دینکو رو تشیار ملیههقلح
 :لاحره . دنکیم ناسآ یلیخ ارراک هلسمنمه هتبلا .درادن

 داهدرک یلاهتا# ناحا رط نوچ تسا تحاریلیختشهر یوم

 هکتا نونبامت و دیس ار مال رون امش ملیف .دنوخئمطمات
 تسئسن !ر چیت نیرتهب دیلادپ یزادرپرو» رابرث یریچ

 یاهسرودیور رب هک یراکدوخ جنسرون ه تسا تسرددبر وآ
 یاهییروت رن و تسس یاهزان حدپدپ تسا راوس تشهرپوس
 یضعبهک تسا نیا هلئساما « تخاد دوجو زین درادناتسا ۸

 دن راداهملیف رگیدزا یرتشیب تیساسح رو ربا برد اهملیفزا
 یریگه زادنا ..دادعا بسحب ملیف كي تعرجردابتیساسح
 درادناتسانیبروت یور كيتاموتا جنس رون هکنآ زا لبقودوئیم
 هسک ار یاهحنص دیابیم دهدماجنا ارشراک دنا وتب (مچ ۸)
 سیلک هییعت نآ یور تسا هدخ هتشو ...دادعا نآیوررب

 هنسیاب دیشاپهدرک هدافتسا ملیف عونکب زا شیب لاحت ات رگا
 .دیروایب رطاحب دوشیم طوبرم هحفص نیابه اهزیچ یلبخ
 یسیجع قلور ... هحنصاب تشهربوس یاهنیبرود عیزوت
 رب شاهزادنا هک تسه یراپتملیف جیرتراک رد .درک ادیپ
 هسک یساسح یوزاب . دنکیمرییغت ملیفتعرس هچرد بح

 دایزوپکاب راکدوخ رولعب ارنآ درادرارق رایش نيا راتک رد
 تیعضو رد اررو لرتنکمتسیسو دنکیم بذج دوخب روت ندش
 . .دهدیع را رق ملبف بساع

 .دراتاعا دا

 آی: 0 اپپيپيپيصپيپصر ۰

 (هیقب) ناوژنود

 مداد حرش ناثیارب ار نایرج اهنآ زا
 مدرشف رکشت ناونعب ار نائیاهتس و
 جراخ یرتگداد خاک یاههلپ زا و
 یرتگدادمیظع نامتخاسیولج مدش
 میارب زیچ همه . مدیک یدنلب فن
 تساراب نیل واهکنیا لثم ۰ تشاد یگ زات
 همهن ازا مثکیمیفن دازآ یاوه رد هک
 یاهنت نم كنيا و دوبن یربخ یتحارات
 محازح یسک هکنآ نودب و دازآ . اهت
 ار یاهژات یگدنز متساوخیم دشاب نم
 . منک زاغآ

 یاهلگ یرتسکداد حاک :یولج
 مخ . دندوب هدیئور نیمز زا یراهب
 وب : مدنک ار اهنآ زا یکی منش
 ار متاج ماشم نآ یشحو رطع مدرک
 . نیکنس كيفارت . درک تذل زاوطم

 اهلیبموتا قوب یادس . لیئوزاک دود
 هرخالایو درگ ءرود ناگدنشورف دایرف
 یئاغوغ نانچنآ ناشورف طیلب یادس
 نم و تشادن یدح هک دوب هتخیگنارب

 هژات هرود زاغآ رد كنيا متننادیم
 ۴ . متسه ميکدنز

 یرتسگدادخاک لباقم زا متساوخ
 كيزمرت یادص اما مورب رگید فرط
 رب . دروآ دوخب ارم نیشاع
 مکشخ مياجرس اما منک شارتعا هک
 رارق نم رانک نیشام اب سونیژ .دز
 شوغابارمیوخ مدرکز اب ار رد . تشاد
 تناوتیمت , شمدیسوب و مدنکفا وا
 یشوگ . متسه نم نیا هک دنک رواب
 ارمرارقاب (سرپزاب هک دوب ملبم شیارب
 قوب یادص . درک دعوخ تئاد زاب
 طسو سونیژ فقوت زا هک اهلیبموتا
 دوخب ارم دوب هدش لصاح نابایخ
 هرکنشور ار نیشام سوتیژ . دروآ
 یلاحشوخ تدشزا ودره . داتفا ءارب و
 *پ ۲ . دوب هدمآ دشب نامنابژ

 .منکر اک متسناوتت - سوریس -
 هچوت تشونرس منیببهک متفرگ یصخرع
 «ک ملاحشوخ اعقاو ملاحشوخ . داوشیم

 . یدش دازآ

 تعاس هکیلاح رد دمب هقیقد دنچ
 یئالابرسدادیم ناثن ار رهظ زا ثعب كي
 راهن ات میدرکیم یط ار یولهپ یهداج
  میتک فرص مه راتک رد ار

 رسمه ود لثتع - قشاع ود لثع
 ام انخ راگنا . میدوب هتسثن مهراتک

 سوتیژ . وب هتخاس مع یارپ ار
 تشاد یاهدننک هریخ یئابیز اعقاو

 وا فرطب ار سکره رایتخا یب هک
 (عما - ب) نیشام . تخاسم ءریخ
 .داتسیااگ و تاتاچیولج واگنر یجنران
  میتسشن زیع كي رانک نلاس لخاد
 انغ شرافس تفایرد یارب نوسراک
 طقفسونیژونماما . هانسیا نامرس یالاب
 بارش رطب كي . میدرکيم هاگن مهب
 رگ رادنوخلیتسا كي و یوسنارف
 هک بارش یمرگ درک رنب نامتت زا ار
 نامتترددوبهدرک خرس ار نامیاههنوگ
 دوجوب هتخانشا و كنک سوح كي

 ناهاوخنامودرههکنیالثم. دوب هدروآ
 ميشابماجنا دوز یانمت كي و سفت كي
 . و ميتيرگنيم رگیدکی یاهبشچ رد
 -میتسجیممه دوجو رد ار نامیاهنت شک
 سونیژ میدش جراخناروتسر زا یتقو
 نایرتثم . دوپ هداد نیپ ار شیاهتس
 نمب سونیژ یثابیزب هریخ ناروتسر
 رورفم و تم نم و دندرکیم تداح

 ۰ متخورفیم
 ومیتفردنیرسپ فا ید
 . میدز مدف هناخدور رد

 .ميتشک زابدشیم كيرات تعاداوح رتقو
 هنوگچ ار بتا. مورب احک متنادیمن

 هچ ار سولژ , مدرکیمرس یتیاب
 بیج رد یلوپ رگید فرط زا .

 توعد ماش گر و منو هک تم و
 )ی

 میداتسیا یولهپ هداج یادتپا
 ار هدنیآ تاعاس ندنارنگ هشقن ا

 نورد , مدرک توعد صقرب ار سونیژ
 ار وا , دثوپ كيرات و تولخ تسپ

 هاتوک یاهسوب اب و مدرشف دوخب هتهآ
 دنزبپ یقرح تسوخیم هک ار شابل نامتراپاب هک مدرک توعد وا ا . میشکب
 .درک لوبقعیطم یاهرب لثم . دیایب نم
 . دوب هنرک ادیپ هامتعا نمی تخس

 ناستراپآ لفق رد ار دیلک یتقو
 معاهدبتلاسک و یگنهک یوب مدنادرک
 . دروخ
 اراج همه.مدرکن شو رارنامتراپ غارچ
 هتفشآ میاوختخر . دوب هتفرگارف درگ
 نادلک رد هک یکخیم لک هتسد . دوب
 .دوبهدش هدرمژپ و هنیکشخ تشاد رارق

 رادهناخ مناخ كي لثم سونیژ
 . درک یریک درک ار اجهمه هلصافالپ
 طیحمهزات یاوه ات درک زاب ار اههرجنپ
 كی هیهت یارب نم و. دنکر یار هناخ
 نورد . متفر هناخزپشاب یاچ ناجنف
 و دوب هنش دساف اهیش هناخ لاچخی

 هتفر نيب زا اهتشوگ و هدنام سپ یاذغ
 ونم و میدوب اجن آ یتعاس ود يکي . دوب
 رکف رد لوفثم راکب تخس سونیژ
 ۱ یتسار . متوب نیمز مامتنامراک یتقو - میدوبن تقو نارذک
 مدرک ءاگن متعاسب میتشنلبم یور و دش
 هنسرگ . دوب بش همین زا دعب تعاس كي
 دوبن هناخ رد یزیچ و دوب هدش نام
 . منک یئاریذپ سونیژ زا هک

 یگدنز اهنت نم لثم زین سونیژ
 هقاطا ود كچوک نامتراپآ كي .درکیم

 نمتراپ آهک متشاد تسود یلیخ تشا
 متساوخسن اما منیب كيدزت زا ار وا
 زا . دوشب نم فرط زا داهنشيپ نيا
 قافتاب ار ماش هک میرک توعد سونیژ
 سونیژ دتبرد هیلک ببس نیمهب . میروخب نوریب
 وا متشاد تسود . میدرک باختنا ار
 یتمحازم اریسک هک مربب یئاهناکمب ار
 تس

 اریند هتوگ كي دنیرد هبلکرد 1
 رتسک را . میش و مينرگر باتصا
 + تخاونیم ار یمار كنحآ تشاد

 اسب هبلک تسوپهایس هدنناوخ . متسب
 هناقشاعرمش كي تشادیاهتفرگ مغ یادص
 , دناوخیم

 منکیم هاگن اهلگب یتقو
 مقاطاهرجنیزا ار راهب ناراب یتقو

 ممیبیم

 رطع سالیگ یاههفوکش یتقو
 دنزیریم مناجب ار ناث

 مرولیم داییارت نم -نم قشع
 یشاب نمیارب هشیمه یتسبابیع هک ارت

 دتریگب نم زا ارت یژور رگا
 ینک كرت ارم یزور رگا
 منکر س وت نودب یزور رگا
 . تا نم كگرمزور«زورنآ

 رارق ماهناش یور سونیژ رس
 دكرزب قشع كيم تیعقاو نم و تشاد
 ۱ نآرد نم مدرکیمسح مدوخ رد ار

 یوردرص نیرت تخبشوخ تاظحل
 . ار سونیژ

 . ژا سونیژ رگا . دنتفرگیم نم زا
 . سم ۰ تفریم و هرکیم رهق ن

 یکدنز متسناوتیم هن
 نامیاج رس دش مامت یگنهآ یتقو

 ۱ رطب كياب ءارهار ماخ , ميتشکررب
 فرحمهاب السا . میدروخ هنهک بارش
  قسیاقد نیا رکف شاهمه . ميدزيمن
 . مدوب

 . هبلک ا بش همین زا دعب هس تعاس
 .متشن لر تشپ نم . میدعآ نوری

 از یور ار شرم . مرانک
 مارآ مارآ نم و دراذگ میاه
 همح لک رطع . مننار ار دنبرد نابایخ
 زا تسع و دوب هتفرگ ارف ار اج
 هک متساوخیمل یریثا یئابیز همهنیا
 . دشاب هتشاد نایاپ هداج نیا

۹ 



۳ ۱ 
_ 

 ما الرصتتک متسیس نپا لابق رد ار دوخ لابند ار ام
 لر یاحلب دننادیمن یتلود ! یف زا یکرزب یداصتقا دحاو . میتشاد یراپرب 3 ۳ ۱ ۳ نیا تساهلاس هک یزاسلیف ۱

 ۳ ز لماوع ننا ؛ هدیسر ه 1
 ۱ حاتحم هک تسا مهبم و كد نانچنآ نت 7۶ ودر و موی (هیقب) ییاوقت رصان

 آ ينيبيم هنوگچ هدننک راودیما هک تشاد یناهیئای
 7 ۱۳ ی 9تا ۱

 ۳۹ زاضآ اجتیمح زا اهدروخرب , دننارنگیم بش ۹ 7 امتیس داصتق مئیس یارب مهاوخیمن الاح نم . تا رونام غیبت زا رگید دل ناهید دز ی وتو و دو 9 ۷# ۶ا هم ين ۳ - یاوقت رما ( هوجو ام یامنیس « هحد ۴۱ و . دوپ
 ۱۲۳۹۶۳ ۳ نامدوخ یبحذم و یتتس یهاج ر نور سیو تر و توخر و دوکر هک مناديم امل هنش مایت 3 ) شیامن هب ژاجم یئاهزیچ هچ : ددرکبم  هدشاب هتا و تین یلوسا نارسپا یامنیس ميوگب و منک یلارس هیئرم
 ریق یاس ؛ تسض یسایسی انا مينیبیم طیحم - 3 حرم هات دوکر كپ نیا . هدویر رد ار امنیس پاوخ
  3 ینکشراک تسا یزاسلیف .تساهداتیازاپ تیلاض ژا مه یراحع یامنیس ۱3[ و ته یبمنم یاس ته سیم رگیدکوح یی سا وب تسین یکنهرف یامشیس لماث اهتت ؛ تسیموع

 ک ریخیع هنبر احسه هکنیا هب دنکیمن ادیپ یطیر السا ۳ اتم مات هب تفدب رفا« یقالخ هبهت :ء  2
 میام ح اد هتنچ رد یزیچ هک دوشیم هبتشم خو ف ف هک ۰ 9 رد یراجتیاهملیفهچو یکنه و ی ۹ ی سپ ۰ ناتدش نانیاهنلیف ودتخاس ملیف و ةندما نارکمشو  لیفاج مینک هاگن راید نیرد هدش هتخاس 1 بز

 ۳ ب و نبی دنیازفایم دوخ مس یپ رد ادیب ار هبناج ِ ۱ 9 هدف فیقوت تئاوتیم اهل . ست ۱ را و نادرگر ] ۰ انئاو : تنژامیمن ملیف «زورما « دنتخامیم و ۳۹ ۰ ماین ءاتتسا نودب ؛ روسناس طبا و هبانب هک ام د کی سو رفرپ ملچ مه یناک . درکن شورف
 جا )۳۳ م ونعب دوخوت .س یمیرک دحا 6 یءهرود «یگنهزفیاهملیف ظاحلب هچ و .دننک مپ را و هدننک هیهن هچ ۱ ناوخ ۱۳۳ شا بخورم کج « نادرگراک هچ 2 هد ۷ . دوش لیطعت یلکی امنیس نیا ات مرگ رس یاهمشیف دیل وت رظن زا هچ . دوب هدرک نناهدننک لرتنک متسیس یهلئم رتمهم 5 ۱ ص2 شریضت هک هتفرک دارت ۱ : د یلماوع هچ هکنیا و :دومن اب 1 ِ با رخ ار اههیحو وشلب " .دنراکر دناتسد یلعاوع هچ هک وار رسرپ هماننیئلا نینچب یتقو ۳ دو ۷ 0 ۳ همص دون ر نیا تفع دپاب

 مهرضاوعت لطمه رفع را کره تل تیرش خیرات هعجاف نیرتروآءرهلد 8 " هداعلاقزاخ و ونهژوس هک یملف...دبوخهدامآ لاس ملبف نیرتبجع یاشامتیا د

 فربرپ و عفترم یاههوک رد همنخم و رفاس ۷۵ اب امییاوه طوتس 8
 هکد ش تعاب یگنسرگ و امرس هک یئاج ...ینونچ یاکبرما رد دنآ لابج هلسلس

 یاجب یرگیشحو و تیعب زا یهایس هکل و دنردب ار دوخ عونه اهتانا
 . دنراذگ

 ءامنیس رد طققبشما همان رب

 لبژرتم

 ی و ی

 و تو سس

 ۳۵۱۰ ی ونرازهلل - لبورتم ی داوفاخ یاهنیس

 امنیس هراتس - ۱۸۵ هرامش - ۲۸ هحفص ۲



 نا زاسلیف یاهراپ یارب تسا ترورص ناهج دیاشگیم امنیس ننا نتع رد یفا رحنا یلاناک
 هزاسن و تسا صخشت یاناشن ؛ ام ناوج زا یاهراب دنتسه هک ملاديم و ینادیع رکنن

 ییلاونیب زا 4 زاسلیف نالف ینسیم لمع رد ابتعا ندروآ مهارف یا رب هک نازاسلیف وتسا هرق یداستقا یهنپ بت 4۰

 نیس هب اهگتس و تفگیم اهفرح موس ناهج ه«یلئاس , دوخ یاهبلیف ندرک زنان و دنروآ مها ِ ح

 راسح ار دوخ ییلاوسر یلکش هب ؛ دزیم یعون افرص هک دنناجنگ ی م ملیف یانیمز رد + مب نان

 یاس دنا تیم مه هناعشاخ ییامنیس . دن زبه :هکنیا و تل رگاشاعت زا نتفرگ مشچ ره ار.شیا د اح مود

 اوچس ؛ ؟ ه رگم . دئاب یاهنارکفنشور یعامتجا ملیف هک مسش اب هاگآ ون ادب غامتح چپ
 آسا فدا رتمانا رکشور یاهنیس « اجنیرد راکت ملیف رد ار هفلف هک میم ؛ ماهتخاس عسیک ۳

 ٩ هلب . تسا هدش یعامتجا و یسایس یامنیس !ارگهعباج یهاگد ید زا هک منع . ماهتفرگ ی

 و یسایس یاهداهن زا اهرنه هزورما ملادیم  لصف و لح هب ار یعابنجا ثالصعم و لئاسم تسا هدوبن مه یاهلئم چیه و هدم هد هقامک هن وک ده

 ۲۱ هحفص رد هیقب رد هزورما «ارگهعماج یامنیس رگا , ماهتسشن . . اه تعنادم نیا - یعیرک دمحا 8 یامهنودنم قیرل 7
 ار و تم ی ی ی

 اند زدی( شوکیزاب و نالعیش رتخد كب دنها وخبیشان دزد ًانود هک یتقوزا ناما تنیاهلیب یعلیف كنبا ؛ نرتسو یندشل شومارف و كررن

 دوسجو لاس ملیف نیرتشامک هک تسا تقولآ دن ریگد هبدف شردپ زا ات تشک مدآ شرطاخب یکت هک ... نز ون ود مم كي یاهارجاع زا ایزوهلداح 1

 1! دوشیمن علقثحل كي یچائامت دنخ و دبایم ..داد فک زا اردوسخ ناج وا یقشع ءا د یرگید و ۱

 ۱ |: هاگیسزم ؛۵ طقف بشما همان ر 3 ۱
 7 1 سم وس

۲ 

۱ ۱ 

 ٩ رث ۰

 ۷ ۱۵۷۷ ملفنا رتیسک رداعش بوبحمنادنم ره ۰ 3 ست
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 .  مان راهچ یئامنبس نامزاس هیعالطا
 6-26 4 ۲ اب ۳ 6۰

 6 دناسریمملیف شخب یاهنامزاس نینچمه. و اهناتسرهشو نارعمت نارادامنیس هیلک عالطاب هلیسونیدب

1 

 رابتعا هجرد زا, ددرگ دقعنمرتفد نیا فرط زا هک یئاهدادرارق تروصنیا ریغ رد « دنی امرف هعجا رم هدشپ

 . دون دهاوخ طفاس

 (مثش ده ط مينيمول | نامتخاس _ هاش نابایخ ) دوخقباس لحم رد ناکامک مانراهچ ینامنیس نامزاس هک
 هی | ری ۰ ۰ 5 4 ۵ ب ۱

 : ۱ 1 ودر یمرب وب رصحنم « دادرارق عوت ره دقع یارب تسا دنمشها وخدنمج را ناراکمه وناتسودزا . دشاب_یم راد

 : دشابیمریز حرشب نامزا-نبا شخپ هدامآ و هیهت لاح رد یاهملیق نمض ره

 زاوثیل ۱

 تدرع راب رازه ۳

 دربن نیرخآ -۱
 شک رس -۳
 اههچب بوبحم - 6

 یگنز مالغ -۷
 ناراب رد رم -

 بارش رهش -۱
 ژره یاهفلع ۳
 ا رحص نیحتاف - ۵

 درم كي شاداپ -۷
 یاهفرح ۹

 بادرم رد دیشروخ - ۱
 یدرمناوج هوکش ۳

 مان راهچ یلامنس نامزاس - مشش هقبط - موینیمولآ نامتخاس

 نوگبآبا رهس - مانراهچ یلامنیسنامزاس لماع ریدم

 هبیهت تسد رد یاهملیف
 رمش ب۲

 نوناق و گنفت 4

 شخپ هدامآ یاهملیف
 سلفمود و رنویلیع كي ۳
 تفلک ندرگ - 4

 کشک
 ۳ِ نیئوخ یاهبل رب هسوب -۸
 تخبهایس س۰
 زاز .. ۳

 لامسا شاد تالابطعت 6

 هتفرداب زا ۲

 ۱ نشیو ربیاهناخ - ۸
 ۳! رورش ۰

 ۲ قرب و دعر ۲۳

 (یجراخ) هلعش - 4

 1 رو وای

0 



 و هم یحس یاهیلپ
 سامل شوخ هب

 بلا سه ۳

 ناتسات رد ی د د ,نتب یسرددم ین

 شایق» دهع نبئام ,
 دربتسدتمحز یقرا- چیه هک یخ

 دهس توح زا هب

 مراد تسود ار ویملک ناونس نم

 دوسخ . تساهپبش مدوخ هب یدابز دونچ [ ۱
 وورن 4 ندیسر

 یمتسود ار

 لسضشم تسرد . متسین مه نمربوس . مراد

 دروخ و د

 ع ره بایلبع +

 عصو ناجنآ

 یارب ینادنچ هلصو مهب
 تحار یاهمابل . مرادن معفو

 .*! تسا ینیئژا مدآ هک یتسار.وملک دوخ ۲ تا 1
 لاب رسنیا ردیزاب تاب ثالاف سی

 نوک امههک درا

 ههزات . تسا دوویلاه نادعتورت زا يکي

 هتخادنا دتسودادراکب ار شیاهلوپ یقباب

 دم تا اب رد یدزتسنانچنآ

 تفت جا رختسا رد یراذگ هیامرس زا , تس
 ورسک . یزاس كايتسال هناخراک ان هفرگ

 او یزام
 * رتیپهزا وبملک تایصوصخ هرابرد رگا

 چ رد دیسر
 بیک

 است ااح نیع رد

 تسایاهتفراو و لث مدآ

 مه رایشوه و كربز ر
 تصرف .تسا عاضوا بلناوم اقیقد . دشابیع

 ها رمهیورو .تساریذپا ذوعن و كاربز « پلط
 اب ه . تسا نکش تس الماک سیلپ ثب

 ءتسا رداهبنربهب ؛ دزابیبقتعد رب نابورهع

 یناراب نآ اب .دنکيم ضوخ سابل بترم هن

 یدردمه سح یروج بوح ات و هک

 دوشن یگدنمرش ثعاب رگا و

 «.دزیگنایم رب

 و هخوگ لا . دیوگیم تسرد , كلاف

 یتیققا رگ ی اهبناراب شنارادف رط « اين

 محرست سح

 توسکلک یقودشوخاب وا ودناهداتسرفشبآرت
 فلگ قشاع كلاف رتیپ . تساهخادناءا ردیلا ران

 ار تعارف تاقوا و تسا یریگیهامو یناب

 حا رط هک «ونام یبلآ * شرسه راوچ رد

 دنارلگیم تسا ناب

 یفورص رادمتسایس رگا
 مسصت مه تور و تسوجع همهبآ ماتم

 مادی *

 متسا ویم یتحا ر همه زا رتمهم و ؟ دشیم
 ؟ منک یریگیهام اهتعا- و ابرد رانک مور

 ابرد یوت ظفاحس تروکسا كب هکسیا ۷
 یصخز مشچ (دابم دندشیم فا رطا بظاوم

  بس مت نض

 لسش یئاهمنآ قیفوت , لاح ره ر
 «نرباک زعیچ , نونارب زلراچ « تفاف تی
 هک د نکیم تبا ار هلئسم نیا سالاواسیلت

 زا تسه هک مه عونت بابنم نارگاهاعت

 ورباو مشچ یالاب و دق شوخ ناگشیبرنه
 تسا یفاک . دناهدنادرگ یورایز و یگشع
 ارهتکت نیاات دیوخ پیت

۱ 

 (هیقب) ییاوقت رصان

 و

 ربع هدنحرط یعامتجا یاهزیوانس
 یمنخ نامسیدنا رگآ تسزات دشاب یاهناهب

 یسلاونه ارقف اب 6 مینيبب ار زاملف
 سی هنایش یئراپ و نوعلقو ؛ اما دنکیم

 س تشپ رد ار شاهزادنایب یدام هافر و
 1 تسا هتحام ناهس

 ؟ رتشین نیزا بیرف

 هراب نیزخ - یمبرک دنحا

 اهعات سعب هب هد همادا ار اهفرح رگا

 یاج هتلا هک . .دبلطیم تفو اهتعاسو

 زسرگ : راذگب . ته مه رای فرح

 تسنرخآ راک هب مشاب هتلاد یخرب و

 * نوللیا ناجیلاد

 نونکا هچنآ هب یلک یشرا

 نازاسلیف بلغا فالخ رب هک .دنآیم رطس
 یصاخ یزولودبا هک یتس لبام ؛ ناوج

 «,,.ناچ یلاد» . یک لابند تیاههتخام رد ار

 دوب هدش هدنارورپلزه و زنط يهتيمز رد هک
 عوض زا لکرد و تیاهراک رتاسات رباعع

 «یتشادیمنایب رتشیپ هک هچنآ زا ادج یراتفگ

 لئاس هی تانتیب یاه راک رد . دون

 رییغت , سکباعومجمنیرد . یتسب رگسیم یدج
 رد رثط یخلت هک وگ . یدون هداد هاگدبد

 . دون رتتس شیاههنحل

 سانت
 هک یناهج مود كنح زا دعب یعامتجا تالوحت

 ,یاهحات ّل

 مات ریثات تحب -- .یئاوقت

 ببيرغ یینیبدب كي : دون خر اطق

 نیمه و , دش نادهره مایت تگنام ک

 یضیکش" لکه زنه هک دیداک تم

 ۰ اهم و اعهست و رک 7 توام

 زیچ همه . ميروخیح رب زیگنامغ یاهنایاپ
 تاتو دوزیم یو اس هو

 یو طیب رب تیک یانف
 دوشیم مکاح ن

 و تلم یهیحور یامن مامت هنیآ نادنمه

 نیرد یکش

 فسنعدرم یاهتیساح بازاب . دناهععاح

 هچ . دناهدرک انیپ یدومخ یهیحور مدرم

 یکدوک تسا هدرک یاک

 ی اهملیف و دناوخپ یئاعهسق دیاب ارچ ؟ دب

 ۷ ؟رتراکشآ نیزا غورد

 ۷ هک «تس

 ۷ ی ایندب هک

 یاملاتساد یورز | هگیدرم ؛ ام نامززادرپهصق نیرتبوق « ی

 ابنیل ویا رب «تسا هدشهتخا- .نورا وان یاهیوتو اهیاتع هعفق نوچ ینا
 مات» ینا ادرگر اک اب 4 هدروآ دوحوبدرحو هیعز رد زیگنا ناحه یر

 تساهدمآرد يعقاو راکهان كينروصبنونوربزلراچیزابو « زیرگ

 :امخیس رد طقف بشما هما رب

 کن رف رهش
 1۳ 9 هراتس «

 بن او وسش ورب زل راک

 رک

 راس یاس نیل وا

 نیس هرات - ۱۸۵ هرامش _ - ۳۱ هحفص



 رد تیلاعف هب نوک ا ؛یشزرو :نتدو 9

 تسا هدزوآور یرنهیاههنیمز "7777
 بید ار هوجحکیتززو

 ید .یممز

 روهوک و اش

 یاهتمل عود همن

 تحح

 روتک رد دوخ تماوا لاسنپتدم رد
 تک رشیغز 5

 تک زب یناهتتتفوم تستاوت « تحد ۱

 دن امت هتفگ ات و .دنک

 رو تاقبام رد اهراب ناملا

 هی یفوم یو هک

 ی ۳" هما یی وگ توارد
 هب دعب دید رگ ناعل روش زا قب رع

  یعمص لماک هرود و .تفر ,سیراپ
 ح 4

 هاگشاب ییسات هب ادتنا. تشگ ژاب ناربا

 مدفا وت نا رهت نابایخ رد ی ره

 یتدم دلدنا رد تحح هاگشاب و دبزرو

 ِناتمودشزروو نآراکشزرو رظنن تساو#
 یاربیلحم مقآ ورد و دیامن بلج "ر

 دب ۱,باسحمیشزرویناه هتکری ریگ ارف
 هحم هاگشاب" وج ۱ حح

 قوت ِ وبا یاد ی رحتسا

 بست رت رک ناتام رهق رنک
 ندرک ریاد اب تعجت یعزرو تامیخ

 است تفاپ هعسوت هاگشاو و رضعتس

 نس ۳3 زن تم مست يو هکنآ

 نارهت ود اوملاس تاب رعت پالک دوب
 تا رز مممت,نیا و دنک سیا
 دون رد. دروآ رد رحا هنحرس یتدم

 یاعهم هم و

 ناتوت ۰ سانق هح رچ

 نیدج و هلرس زا 36 كنوم» تشحو

 یج رم
 لینق زا , دش

 دو نیا لاح ره

 ةدوخیونم ۱)ناربارمارس مدرم ؛بالک
 ووشو روشات مو رق فو زد و دمناتک*

 تاایرفت و تجح بالک وب زا یدایز
 ٩ جک

 ۱۸۵ هرامش - ۴۳ هحفص ۲7
 س ته - بت بیس

 رکن د ع و همای رب

 امئیس هراتس

 . یاهتیلاءف یطزایسپ «تحح» و

 ۱ تشتسا نا  میلان

 یلاس تحح یلو

 20 زافگاو از بالکدوب نیا ین
 نر 3 اهن هب هک یقشع رطاخب

| 
 ۲ نر بیه اه اخ ۲۵۳/6  لاس رد

 حلام میها ربا ی

 ایف شامترب تراظ ی

 ما :ّ و دومنور یرنه یاهح 5

 5 قیوشت هب «تجح

 یدوبن کنن رهش املمس حاتتفا هب
 ریادباتهمامنیسمانابالابق هک گنشق

 مراخ دوک رز 2 تمه ز :اذوب

 تحح . هومت زاعا ار دوخ راک

 . هیساسا تاریمعتونومساروک د ر

 5 . هنومنیامنمس تاب تر :وصب از !

 و د اهمدآ هلاخ

 ِح اههداوناخ دو

 ۰ هسل هداهتس سس صحم

 اونی تازابتما رگیبد 3

  نیا عوبطم هبوهت ,ء گنتق

 1 لنک م هحوت بلح تخسک

 اطامت رتشمب هچره یتحار و هاف
 . دشاب یم ملیف یاشامت ماگنپ

 رط زا کسف رهش امن

 دویساروکد و ینامتخاس رظن رز
 ۲و ,صوصخم شن امن یاهههان رب

 حبحم تزیدم كاب تاختنا



 زا هچ تکیشق رهشاهابسس
 ا - روکد 9 ینامتخاس رظن
 ۱ .تیج زا هچ 9 نویسا

 .تس هن ومن یامنبس نا ۳
۳ ۲۶ 

 7 زی 7 : ۳ ۳ ۲
 4 3 1 ئ اه  ۴ تسل اعو رد یاهتص قد اهدع

 2۳۱۸۸۸08 ۱۳۳ قلم یزید یاههب
 3 مو با" «مسناوتیم 2 ت ن

 ۳ مش زر و فلتخم ی اههنیب ص

2 ۵ 

 پ ثم ر 2 ر 13 زا یک تروص
: 

 و ۳۹
۳ ۰ 

 ۱ 1 ندب رس زا یی ۰ نآ ینیاینیاههمارب
ِ ۰ 

 مت مه ۷ بت متاوتت زمن هدنبآ رد تسنا زد س2 ُف اب یاه نیم یوزرا ِر تشنا 9

 دنا تب سم و دره نیا « نحح* .تسا هدمآ
 ّت . ۲ تی وف او شان یو ژ

 7۵ ما میم تیره یماصمص قیلوت ققتاب تجح ۲
 هر ۱۸۵ هرامن ۳۳ هحفص 7



 ۲ ۰ دانه هدرپ رپ یاهنهربرس نز ریوعت
 یتعع ین نیا : هک دندروآرب ناف نابحتم (هیقب )یی اوقت رصان

 نپروترآ مه دوه . دنتفرگ ههبچ بیترتنیدب و تسا

 من ۳ ۳ زا یفالخا یاهییوج شپش نینچ مينيبيم

 یناهیریگ هتکن . دشکیمربرس ران و هخ

 : امنیس رد طقف بشما همان رب ی ی مدرم هب یدنباتوخ تاروبصت دناوتت ننه ارچ

 یط ینعب هک دهنیمورشیپا ر شسرپ نیا دمآ

 قرش نایم نیرد یزیچ ۰ ههد دنچ نیا

 دیاش : زور رد هک یتاملک ؟ تسا هدرکت
 یضفو ارسچ دنیشیم اهناهدربراب نارازه

 یاویزی وله وهچمساهنیسسرتات » شناعل ر کارد ۷ قم ۲ 07

 | یم هلولو نینچ نیا دیآیم « بانک یتح و" سر
 یارب یا ایبدپ ناپاب نم . دونم راع

 رلصا نایاب مدرک فنسهک مدوپ هتشاذگ : ۱ مهراب : رد(امنیسلوغ ودر به نسلوایارب | اما ناونعب رج روا ۲۱ دا رب یاهانیپ نایب م زاعآ
 تسا هدشن هنفربذپ یگدب سم

 ناهچ لرزب زاصلیف زا یراکهاش .دربدیهاوخنداب ز ۱ زگره ار لف نا

 تساهدیدرگ هجاوم مدرم لابقتساابایندمامت رد هک اس

 زرط نپا . ۰ ۰ - یمیرک دمحا 8
 تشاد یلجت ناکسا «یلاهر» رد . وت یقلت

 رولع تسناوتیم هکیلاح رد هنانییشوخ یناباپ

 دوخ لدب هناییدب یناپاپ هب مه یقلعم

 اپسیم ابر یهام رسب هکیماکم ۱ کیا

 زا یکی ۹
 ۳ ۳۳م یو

 عوسور هک دنکیم ربع

 ۱ هر ن وات
 ورنارب نولر ید. تایم

 بهذطم 5 ِ ۳
 ۰ هخ اب شم بحخ ؛ هک فرح نیا

 دنا وتیم هب دی 9 ت  ۱فتل
 ی

 بخاما ؟ تسیچ ریکیهام هبه نیا فیلکت
 ی اد ۱ ِ :

 0 هسس تبس نم ینییدپ یهجینن یقلت نپ

 ۳۲ فالع تهج رد بلغا ! هتشاد ل هچب اب یطابترا هچ تسرگد

 فردا ی و اچ, اب یط ی
 . ن رک لمع ت نایاب نیا ابآ - یمیرک دمحا 8

 هوا یسچ مهدم تا رهاطت رد نوجومتیعقاو زا هچب رب نهن , هنایشوخ
 ای ۰ ۷ کیم رود دنته مدآ 4 ۰ ,

 هللم زا یاهبانک وآ دنش ۳ هنکیمل زرند ء هن - یلاوقت رس 07
 را

 تک ناریو ار قالخ ویم یسنج .دنتسیب اهتیعفاو هب رصحم هک اهریگ هجیتت

 تو یناه بل اغم دیان « چین نیا ! دشاب تیعقاو دناوتیمن قیفوت رگم

 لیخ لابق رد اهناوخ فلاخم نی م میرم هپ یسابا تامنص دومخ یهیحو
 ٍ ءامتش هیحورن ؛ا مدوخ نم . دنزیم روز جا مش اگ دننک ًاصس ۱ ۱

 ی هعومجحم دش رارق هک یتقو نامه اع , هجنرگیم ۱

 نیا فلاخب هک دوب نپا نم یهللم مزاب ار «... ناج
  ۱ هداوناخ ءاضع هک هژیوب . دشابن خلت اترورط و امنح

 یو بس هب دی ار هعومجمنیا نویزیولع ودشیمهدادشی امننوپ زیولتمدرپ یور
 ا یاهتیفرط هکنیاو تشاذگ مدرم یلاکشا هچ اعقاو . درادن ! امنیس تیفرظ

 دوش :پاسح ینزورّر ماه 5 دنا هعومجم نپا ؟ مينادنخپ ار رگاثامت هک هراد

 نل کی اهدم ها بدق مگ اکادترد,هاریتارکشت ندنادنخ یاوس
: 2 

 گ ۳ 1 لئاس رد ن ارگیم.داجیا الام هک تسرد نیا . و

 طا , ثشاسن یصاخ یاج هعوبچم زد نادنچ
 یقالعا و یعایتحا ميهاعع یرایسب

 یننژاس ناوعب - یمیرک دیحا ٩ هیح نر اگابیت و دوب هدش هدناجنک
 اب نآ نایم یتهابش یناوتیم , هعومجم نيا ونیمهتفگ خوش تیاور كم اب میهافم نیا

 سن زا «... شمارآ» تاهتخاس نیتخ تساهدنسیون هپ طوب رم هتیلا خوش نحل نا

 1 ینک ادیپ نائا هیحور و اهمنآ داد تسدپ خب یتیاور , هسق نیزا هک دشیم

 نم یاهراک رکاس- یلاوقت رصا ۲] | موزپم امنیس هب هک منوخ نم ۰ ابا
 7 ۲ 3 2 مشکیمبادع اعقاو زاسایفیاعدچپ ملیف یخ

 ۱95 کرک نو ی مر
 مدوخ اههصق هدسیو هک تس 7 هبزاذکیب مبتف رگنیا تکی 9

 کم : مزاپ ملیف یپ نیزا رثا نم ,ماءدو یا ک رفون ۲ نور

 ره . مشاب شاهصق هدنسون مدوخ امثح ملکیم تساوی ۱

 یرکید سکارم یاهملیف هسق زا كي هعزصم نی دشیم ضوع «::. ناج یئاد

 رب مهنآ هک «هدرک قناص ه رج . هوب هتفون . یواپ زیگنارخ یکانتدحو لکخب .تناوتیم

 نیا . هوب هدخ میظت هقاو هی ته هر اقاتا
 نسم ملی یاهصق نا دنپون وتب ۷ درکیم كمك نی ۱ و دوب نآ

 دناهتثاد شرکن ثوافت هک دته ی

 ماهدرک هروخرپ اهنا یاههتشون اب نم یهدامآار رگ اغامت تفیقح رد , تاظسل زلع

 نم یاهراک رد موادم زیچكي لاحرهب اما ۶۱, نرکیمهج ان تاعوضوم ندیداب و ندینش
 عیاقو رد تلاخب مع مهنآ هدوب گرتشم یخ اپ ارچ . دوش ذخا هچیتن هارنیازا

 تس یشاهدادخرهپ تب یفرطیب ظفح و راوديایهدنیآ ارچ 4 مینک نایپ ار یخلت

 ار ءارن ءا نم . هرئگیم میاه ملیف رد هک ٩ ميئانگن رگاثامت یور شیپ یرتهدنک

 تلاخد زا ؛ رحاظب ینمپ . داد مهاوخ همادا «...ناچیتاد » شیامن - یمیرک دمحا
 !درگیاک ۴ مماوخ ریهرپ ملبف یاهسآ تشرب رسرد یپ رد هعوجم كي یارب ار باتزاپ نیرتتین

 .درک  تاملک یاهراپرب , اهیعب نایم نیرد . دروآ
 لساوا رد : دننفرگ هنکن تاحالطسا

 ینقو 4 ميلاوخم ناربا ه امتبع دورو

 ذم الیو ناچ : زا کروم ۰ نیروترآ »ین

 تستر 7دی وب نیایمک ۱٩۹۷۷ لو
 . مال 8

 املیس هراتس ۱۸۵ هرامش ب ۳ 40



72۳25 

 -_ح

 او

 نادنمرنه یدیع:ناکدنرب
 امنیس هزاتس ناگ دنناوخ هب
 هک میدرک مالعا هلجم زورون هراش

 : اش هقالع دروم نادنمرنه زا یلن دنج

 ناگد نناوخ زا

 ناگدناوخزا و دناهتفرگ رظظن ردامنیمرات
 نت ۱۵ یارب هبده ۵

 رد دنلیام هچنانچ هک ميتساوخ هلجم ربرع
 دنیامنتک رغ ایاده نیا تفابرد ینک هعرف

 لاسرا ام یارب ودننکر ب ار هطوبرم نوک

 زا یدابز یاهنیوک تدم نیا یط
 هک ام تسدب هلجم ناگد نلاوخ

 تشاپرد یک هعرف رد تکرش راتساوخ

 هتفه اب و دندوب نادسرهیزورو یاپا.ده

 هک ینادنمرنه زا دنچ ینت روضح اب هتشذگ
 روم یلایاده , هلجع ناگد نناوخ یا رب

 یشک هعرق اراهنیوک نیا « دندوب هدرک

 یاسبا ده ناگد نرب یماسا نونکا ویدوس

 مينکی م مالعا ار نادمرنه

 هبدههدن رب -۱
 4 ثاس

 ی,

 سابلتسدکب ) شار

 رادهناخ .. یدواد هنیکس مناخ #
 (نا ره ۱

 گاب ) .دیتم نیهب _هبده دن رب ۳

 (اللم دنبتسد

 اصن یلاضر مرک هرهز هزیتود
 ٩تت(

 دنبندرگ كي) یتب هیده هدنرب - ۳
#- 

 دنمراک - تعلط ریسماع هزیشود 

 (هخ رها

 رانیگ كي) نازورف هیده هدنرب - ؛
 (یلوبناپ

 روهشیب س هدازیحتف داوج ی نو ِ دا داوج یاقآ #

 هدازیعامش نسح هیده هدنرب - ۰ ۱

 : (الیم یولهپ هکس وا

 دنمراک - وجرنه قداص یاقآ بر
 (ناهفم

 ثكأب) هنگنز یلگ هیده هدنرب - ٩

 :(یرتمیلیم تشه نمد
 رادباج یو رسخاضر دم یاقآ *

 هیعالطا

 امنیس و توی زب ولت یلاع هس ردم

 تا

 < جم مهم رم

 سوگ جوک 232 هد و ۰

 3 1 دم

 ۳س

 »ی
۱ 1 

 تماس ها

 مصس

 , (نامرک])

 احمر را
 ّک ا ۰ : 2 ح ۹ ئ 1

1 
 لصحم .- یمیحر یر مناخ #

 (ناهفصا)

 یناحورنا وریشونآ هبده هدنرب ۸

 ( اهگنهآ تساک یرسکب)

 (نیوزف) رگراک .- یفنم یلع یاقآ #
 یولهپ هکس هس) نرسل هبدههدن رب

 : (اللع

 (دایغاب) یعسس یلعدبجم یافآ +

 (درجورب)

 هاگتسدکی) یلانپیکآ هبده هدنرب - ۰
 :(یئوئسابل نیشام

 ات

 دنمراک - یقبدص ءژینن مناخ #

 . ( لا ره)

 یدروت اببا كيت ًاضر هبده هدنرب مس

 (یرتعیلسع ۸ روتکز ورپ ثاب)

 لصحس - رهلک هلازرف هزیشود 4

 هرکس
 .(تاجزا رب)

 كي) نیرفآشون هیده هدنرب م ۳

 :(یساکع نییرود
 ۵ .دنمراک - یتلوص اتردنحا یاقآ #

 . ( نا رهت)

 یسدرک هلاژ هبده درب - ۳

 ؛(هانز و هلادرم تعاود)

 روهشیب تی !ا ریو ریگناهج یافآ #
 ۱ .(لمآر

 موملا دمكي) شوپراد بده هدن رب 6

 1ط

 لصتحم - نبلگ هدیرف هزیشود #
 ۰(رهخوب)

 وداک كي) نیلبآ هیده هدئرب ۵
 :(اکی رمآ زا

 رادهفاخ - نیشتآ هرالگ مئاخ 4

 .(لیندرا)

 كب)یلیقع یضقترم هبده هد رب .--

 :(الط ی رتثگنا
 دنراک بی دا رمیک ربکا یاقآ *

 (زا ریث)

 ناهج ناگ رب
 ب و فرگش

 یرابناج» گرم . رتسلدراجیر: نادرلّراک ۱

 یورو جتوجوجتوجت

 نسشفا ریگناهج هیده هدن رب - ۷
 :(هنادرم تخاس كيز

 لصتحم بم هتسویپ ارهز هزیشود

 + (نا رهتز
 موسلادم كي) یتسهع هبده هند رب - ۸

1 

 (ژا وها) .دنمراک  ینیما رخصایاقآ
» 

 ,یزبزسع ناکنتاوختب كلیربت نخ ام

4 ۱7 

 رثاكاب .دننک توهم ارامش ۷ دلاودمآ درسگ ملف نیا ردامس

 . تشآ دیهاوخ نآ ندیدهب راب نیدج هک حرخر

 مالعا ۰ دندیدرگ نادع ره یدیع هدن رب هک

 نا رهتزا جراخ ناگ دن رب یاباده هک میرادیم

 هدیدرگ لاسرا اهنآ سردآهب تسپ هلپسوب
 هدنرادتنوکس نا رهت رد هکی لاگد ن مبیایاده

 اهنآ ناگدنرب و تسا دوجوم هلجم رتفد رد
 رادیکع هباساش نشاد تسدرداب دنا وتيم

 هنخراهچ اب هتشه زور رهلت زادعب هدوخ

 هعجا رمامنیس هراتس رتفداب ٩ ۷ 4 تعاس نسب
 . دنبامن

 تیم هراس - ۱۸۵ هراش - ۳۵ هحفص



 سس

 هسکیتفو « یوئیم نامداش هچ [۲]
 یامرسگ اب ؛ هععج رهظن زا دب رد ینیبیم

 شاجگ رد هک یشردوز یاهرالات كدتا

 یتعاس رد و + هانیشنیم نت هب قرع , شبامل

 -یم یه عفاوب هلاخ را ذدز نوری هک
 لضش رد و ندیشکز ارد ؛ ن هک دهاوخ
 یعحیجر ن رتشپب ارذن درک هاگن نویریولت
 كپ یاثاعت یارب ؛ ناوچ یاههورگ, دهد

 ملیفیاناعت هب رگا .دننکیم ماحدزا » رتات
 وتسا هدش یننقآ دح رد هژورما , نتسشن

 ۰.۰ شآ و کس و یرباص یرب

 هاگشنادهمان رب یقوف یاهتیلاعف ابوگ 8

 ۰ تیاهنبرف ۰ رتانل ضوع رد یحپ رفت

 مهتآ ؛ مرگ یاهرهفن زا دعب نیرد ؛ هنرگ

 سیم یننغآ هنوگنچ رثاتت یاثاعت ؛ ۵ تعاس
 یکی رد هک میدخ رتنامداخ و ؟ دئاب دناوت

 ؛ میدید ار یاوداوناخ , اهرهلن زادعب نیزا

 هدمآ یعجتسد هک تشرد و زیر یاهدچب اب
 -هرهچ اهنبا .دنشاب رتات رگاخامت ات دندوب

 یلاههنا ونشب دنرابد نیا رتاتت یا ریدیمایاه

 هنوت رد هار دناوتیم هک یرثاتت یا رب مکحم
 ...یمار گ« شیامل یاهرالاترد ناشمدق .دبایب

 یرپ هک یراک نیرخآ . دروایبهحص رب

 و دوب «اهرب هریزج» دومل هلارا , یریاح

 ره. میدیدن وا زا یاهزان راک , سپ نازل

 هثیمه ؛ رثات نادرگ راک كياک اجنآ زا,لاح

 هک تیث دیهب دراد ینادرگراک يبوبو
 ار دوخ یتالوط اتبسل توکس یرباص یرب

 دینادبتسیل .دب , دن هطرع یشیامل و .دنکن

 نارادنسودوتساهدوبه املیس رگیزاب ؛ وا هک

 رطاخب یزوق بش رد ار شزاب ابی
 ؛ +کنبا ریخ رکذ نیا زا ضزغ , دنراد

 ردار یریاصیرب رگید راد 6 میراظتتا مشچ

 دنمقالتكي یا رب هچرگا مینیب هحح تب

 هک تس حرطع ینادرگر اک افرص رثاتت هب
 ءدشاب حرطع دنا وتسم ره نیااد تسدخ هل

 یا رساهلاوج هب ندادناذیممار زا یرنام

 زین,یولومرالات رد شامل ندروآ رد! رچا هب
 یگتسلدننا ؛ یلام تاناکما نتشاذگ رایتخا رد
 .دهدیم نیکسناار رلاتتاهب

 شیامن كي ما یهبوسو#
 شیابنود یگزاتدپ یدازآ ردون 8

 «یدرونابیا كيياضر» و «هاگنولخ» ءاربع

 ارجا# : تسیکم میهاربا یهتشون هک ار «تس یریاص یرب هدهعب شاتسابر هک نا ره
 ایخ یاری نایم نیارد . تساهدروآ رد نذ نیا ان دراذگیم یقاپ یلاچم زتمک
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 یدزونامیاكيب یزور هکتنيا شوزرآ و
 وژرآ كي زا یلکش مپ

 ینادرگ راک هبتسدیاهفقوزا یپ یدازآ

 یشرگنزا ,هارمه شیامنود نیا و هدز رتاثت
 .ت ها رادروخرب یعامتحا



 ۳ داز
 تحب ثاب ناباپ ! نوبرت

 ... تبعقا9 شیاشک هب ۱ ینرور : :تحب تاب حسب

۱ 
۱ 

 نشیب یهتفه رد کت

 همان رز یاهد رشفهتف هی زا ی

 احرا رتات» یهر
  ِِ : راب ر ص یاه

 + بیترتنیدب و . ۳ ۳
 . دوشم ینلن هدش مامت ثحب نیا
 نا یوج ین هک یناتسود « ات
 راهظا دروخ رب زا « دنا هدو تب

 ینشاهتیعفاو هب ؛ فلتخم یاهرظ
 رلتن دروم نسه 4 دناهدرب ی

 تا هدوبام
 باتزاب ۰ هتفهنیا دازآ نوبرت

 هک تسا هدیزگ رب رظن راهلخا دلچ

 رازگ رب «هدرشف» اج یک تلع

 نیردهک یاهمانره سب نیزا
 یکعنم زا رثات تاحفص

 زا سایس اب . تسا رونعع شدوس

 ثحبنیزا یمرگب هک یناتسود یهه
 ... دندرک لابتسا

[ 

 و دننیشنیم« شناداب دا رفا #
 رنه نشج رد عالع حلاص یارب

3 

 . دوشم

 < دس رث هراب

 حرطمدها وخیم ءالع حلاص ۴# 7۹ یم لهه
 ودب هار نيا رد رگا یتح « دوش مچ َ ۳ و ۳ ۱ رد ءالع حلاص ر

 ] دننک شراثت هاریب ام هکنآ لاح « دنادیم هک دیهف

 گنهرفو داوسرپلادهکم یرادن یک ردم
 نشن ردص . دشاب ردص ماحرا هبلاع
 دشاب روآوت و هزات هک تسا یک
 تسا یتوالح ار و هک رآون نخس»
 توالح ءالع حلاص یاههزات , «رگد

 و نارگید یاههنهک هک دراد یناع
 یرگیدزیچماکر هززجاه ردص ماحرا
 دهاوخ هدیمهف دعب لاس دنچ . تسین
 «نژسکارداچ ريز « «موس هار» هک دش

 هک ی رگبد یاههارو شتآ یور یکسا
 .تسیچتسا رکتبهدیسرون نیا رنه رد
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 راختفا اب ار شما . رتات یاهفرح
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 رداع ات رد ءالع حلاص رنهو دوجو
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 عفنب رگا تفرگ رد امنیس هراتس رتات
 ار ءالع حلاص یاقآ . دشن یکچیه

 تی ميقتسمریغ ینعی . درک حرطم
 را ناثبا . دش هدروآ رب ناشیا
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 یاقآهک یراک نابه قیقد روطب
 ! درک رتات رد ءالع حلاح

 رذ یبلاج ثحب هک تسا یدنچ(ت
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 وا هب هنامحریب روطنبا و . تشاد
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 رد تهج ره . دوش ناشریگتسد
 و یفاب راچیل ماحرا رتائت هکبتروص
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 ثحب نيا رد مدوب لبام [7
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 قرح یرامق دیلی ۳ .مهدب رک : * یلا,یبتجه» . دنام دهاوخ ینادواج متسا وخیم الوا . دناهداتفا ممه ناجب و

 ۳ سا ام مر یو ارس
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 یروجدبنیفرط مدید اما
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 فرح یراعش ,شاهده اه نيا .. تسا

 :تحناه هسه یا یطارچ تم ندز

 روطب و دندمان یریگ رد نیقرط
 ات یتسارا دنفاکشب ار هلئسس یلوصا
 ام رگم الصا هک میوگب هتفرن مداب
 تب الاح هک میراد تروعآ هب را

 هداتفاهار نآ یاهمدآ زا نتود هرابرد

 لوگار نامدوخ دناب « اقآ هن
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 تیعقاو نیا رکنع مهوا دوخ منکی من
 میاهفرح لوا ناه ار نیا . دشاب
 اما . منک نشور ار باسح ات متشوت
 ؟ دندرک هچ مهلاثما و عالع حلاص

 یعاجترا رتات بم ماجرا یکی ت 1

 1 نایذه رتات . اهناوج ننا و دراد

 اعقاو یک هچ هکنیا دنامیم نایم ننا
 وتسرد رتات وک ٩ دنکبم ارجا وفات
 ترسح لاس دنچ نا یط 1 یباح
 ات مدیشک راظتنا هکسب منش لدب
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 فرح دوشیمن نلا زا رتتحار . دوش
 41 . میراد رتات هدنیون هناام . دز

 دنتسه مهات ود یکت ؛ رتات نادرگ راک
 نآ یتقو ؟ هدباف هچ اما دننکیم یعس هک

 یاههچیورب رد قباس شورخ و شوج
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 .اهنداتفا ممه ناجب اب هن و اهنحب نیاابهن
 نآ دراد رسک و مک هک یزیچام رتات
 تسا یاهننزو مرگ نوخو یرتات تریغ
 رتات یاهگر رد تسا تقو یلیخ هک
 ۱ مینک هاتوک ار ثحب . درادن نابرج

 یوجشناد-یشلاگ ژرمارف »
 «رتآت

 . امئیس هراتس س ۱۸۵ هرامش
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 تشاد راهظا تسا هدش رختعم

 حومایرد ناوج نادنمرته تیلاعت
 رروب و هیولیکهک یتسیرو ناتا زک رم
 ۳۵۴۳5 لاس رخا ههاشت رددمحا
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 زامیب ناباقآ و - ینیساپ هروصم
 سما دمحن - تاداس نیما نسحم

 شوبرادس یربما ید یرهچوس
 یسیع - یسناوریغ قازر - نابواک
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 / رد -۳ یلط ملق یلاشور یوب - ۳

 میسحاینادرگر اک و ملقب نهیمما ر
 یرهچوس ملت ناجیابردآ هار ردس

 زا مموتناب زیمآت هتفوم لمع - <
 یاه هعانرب و هدرپ تابماههدو یلط

 نقاوج تادنمرنه هتشذگ لاس رد رگید

 دنحمدوخ شیامن بوخ رگیزاب جوساب
 سا كرم وداذ تسد زا ار یرابنعا

 بیمحوساب رتاتیا رب یاهعباص ناوجوت
 ,دشان

 6 هلجم . رهالادح ءافآ اش

 حوسابرد رناثت تفرشیپ الوصا
 یسوم یاقآ قیوشت و ینابیتشب نوهرم
 ناسا شرورپ و شزوهآ لک ریدم
 رحسسنه و كانهرف زا ناناوج و دنابیم

 راظتنا دمحل ریوپ و هب هلیکییک _.نانسا
 یرتثس هچوت دیدج لاس رد هک دبراد
 .درادلونیم ناتسا نیا ناوج رنانت هب

 شاسن تسرپ رس یلسحا یاقآ

 رد تاتسا شرورب وش زومآ لک ءرادا
 یسگدنیامن نیا هب یهاتوک یو
 راهظا

 ره نیا نادمرته و ۳ اب
 ۱ هنگ مامگش لولع رد و دادعتسااب راس
 | بل و هحدوب و تاناکسا ن تعادن اب

 ما ام ی ناگ دنبون

 یلایطاط تادالارخف ملاخ 8

 ینادرگر اکو تسانادابآ لایئاوقت رسان

 - نارگید روضح شش یاهس رج ۱ 5 تم ۰ ۱
 9۳ 9تا او 1 ص

 زارهش رنهوكفهرف لک هرادا رتات .ورگم
 ءزا مش ح ره زاون ؟ و هتشون .«ناکنیوت»

 . دروا رد ارجا هب

 كي تالکشم و لئاسم هب مجاریسیرغ ییارگعفاو زا ؛ شیابت

 سدح هابتشا هک

 یبسن چیه قوو رهچونمو

 هلسم هب میدیسر الاح - ب
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 ۱ دینک شومارف | روالد كشوه یافآ 8 تسا قفوم ژاماک دوخ یاوه و لاح
 ی ِ گلاب « ییافو , نابراشفا , یناخ لیعمسا ,یراوسهش» ار شیامن نیا نارگیزاب

 یکنر یکع مه قوئو رهچوس | مس ٩
 د همن میهاوخ پاچ یاءزات

 یلارن نیسح یاقآ 8
 نهدیم لیکشت یلیلخ و راتفا ,شک مرک , هداز مارهب ؛ دنمشوه ۰ تین

 موک : یهتشون) «نادنب راورپ» شیامن ؛رالات نیا یهژیو یهمان یهاگا رف

 . هوب هدش رکذ ءورگ نیایارجا تسد رد راک ناونع هب (دارم
 کیم وژرآ رتشیب قیفوت نآ یءهدنهدنامژاس یءهرادا و هورگ نیا یارب

 ۳ دینکیمرکف نیلدمچب - ۲ رهو
 رگیدکی اب قوئو رهچونم و یقوو زورم
 ٩ ناشیلیما هبات رطاخپ ۲ دنراد یتسن

 ميئوگيدياب او تسین روطنیا ریخن ۱ نیمه

 امنس هراتس - ۱۸۵ هراش - ۳۸ حفص و
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